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บทคัดย่อ
การฝึ กงานครั้ ง นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นกรณี ศึกษาในการสร้ างบ้านเพื่อพัก อาศัย ทางนัก ศึกษา
ฝึ กงานได้เรี ยนรู ้ งานกับ บริ ษทั ส.กวีวจั น์สแตนเลส จากัด โดยอยู่ภายใต้โครงการการสร้ า งบ้าน House
Pattaya เป็ นโครงการสร้ างบ้านสี่ ช้ นั ในตาแหน่ งนักศึกษาฝึ กงาน โดยได้เรี ยนรู ้ ในเรื่ องการวางแผนงาน
ตั้งแต่เริ่ มโครงการ ขั้นตอนการก่อสร้างและเทคนิคการก่ออิฐ ฉาบปูน เป็ นต้น
ผลการปฏิบตั ิงานครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงการวางแผนงานตั้งแต่เริ่ มโครงการ ขั้นตอนการก่อสร้างและ
เทคนิ คการก่ ออิ ฐฉาบปูนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ โครงการกาหนด และ การรั บผิดชอบต่องานที่ ได้รับ
มอบหมาย ทาให้ได้รับประสบการณ์ ความรู ้ใหม่เพื่อนาไปใช้ในการทางานในอนาคตต่อไปได้
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
ความเป็ นมาของการปฏิบตั ิงานสหกิจ คือการนาความรู ้ที่ได้รับจากห้องเรี ยนมาประยุกต์เพื่อให้ใช้ได้
จริ งในการปฏิบตั ิงานสหกิจ และเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบตั ิงาน เข้าใจการปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นระบบแบบแผน เพื่อช่วยให้มีโอกาสได้สร้างความเข้าใจและคุน้ เคยกับการทางานในสถานประกอบการ
และพัฒนาตนเองให้เป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
ความสาคัญของการปฏิบตั ิงานสหกิจ คือต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย เรี ยนรู ้เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถทางานหรื อ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการปฏิบตั ิงานสหกิจจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อนักศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีระบบตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
1.2.2 เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ โดยการเสริ มทักษะและประสบการณ์
ในการทางานให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทางานหลังจากสาเร็ จการศึกษา
1.2.3 เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่
ระบบการทางาน และพร้อมใช้ชีวิตในสังคมการทางานในอนาคต
1.2.4 เพื่อสร้างความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 นาไปใช้ในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
1.3.2 นาไปใช้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องของงานก่อสร้าง
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.4.1 เข้าใจหลักการกระบวนการ และเข้าใจขั้นตอนของการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้อง
และทาให้การทางานก่อสร้างมีคุณภาพมากขึ้น
1.4.2 เข้าใจหลักการทางานของการก่ออิฐฉาบปูน
1.4.3 สามารถอ่านแบบแปลน ควบคุมงาน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพงานได้
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบริ หารงานก่อสร้าง (Construction Management)
การบริ หารงานก่อสร้าง คือ งานจัดการงานก่อสร้าง ครอบคลุมทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้างงานจัดการ
งานก่อสร้างที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ ต้องเกิดจากความรู ้ทางด้านเทคนิค ขั้นตอนการออกแบบ ความรู ้
เกี่ยวกับอาคาร หรื อสิ่ งก่อสร้างความรู ้ดา้ นการจัดการ ครอบคลุมทั้งการจัดองค์กร การวางแผนการทางาน
การประสานงาน และการควบคุมจัดการให้งานก่อสร้างทุกขั้นตอนมีคุณภาพเสร็ จตามกรอบเวลา และอยูใ่ น
งบประมาณที่กาหนด
โครงการก่อสร้างมี ปัจจัยทั้ง 3 อย่างคือ

คุณภาพ

เวลา

Quality

Time
งบประมาณ
Cost

ปัจจัยทั้ง 3 อย่าง = การแสวงหาคนที่จะมาเกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการ (TEAM)
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2.2 ผูเ้ กี่ยวข้องในการทางานโครงการ (TEAM)
เจ้าของโครงการ

Owner

ผูอ้ อกแบบ

Designer

ผูบ้ ริ หารโครงการ/ผูจ้ ดั การงานก่อสร้าง

CM

ผูส้ ารวจปริ มาณ และราคา

QS

ผูร้ ับเหมาหลัก

Contractor

ผูร้ ับเหมางานเฉพาะทาง (งานเสาเข็ม, งานระบบลิฟต์)

Specialist Contractor

2.2.1 ประเภทของงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย (Residential Construction)
งานก่อสร้างเพื่อธุรกิจการค้า (Building Construction for business)
งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม (Industrial Construction)
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรื อ งานสาธารณูปโภค (Heavy engineering Construction)
2.3 บทบาทของการจัดการงานก่อสร้าง
การจัดการงานก่อสร้าง มีบทบาทอย่างมากในระบบงานก่อสร้างในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา ซึ่งดูจาก
หลัก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ เปิ ด ผูท้ ี่ เป็ น CM (Construction Management) จะมี ส่ ว นร่ ว มตั้ง แต่ เริ่ ม คิ ด
โครงการก่อสร้างจนสิ้ นสุ ดโครงการส่ วนในประเทศไทยนั้นผูท้ ี่ทาหน้าที่ประสานงานและบริ หารจัดการ
งานก่อสร้างจะเป็ นวิศวกรเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ แต่จริ งๆ แล้ววิศวกรไม่ได้มีพ้ืนฐานในการบริ หารมากนักเพราะ
วิศวกรศึกษาเน้นถึงการคานวณโครงสร้างของอาคารไม่ได้มุง้ เน้นไปบริ หารและควบคุมวัตถุดิบของงาน
ก่อสร้าง
2.4 คุณสมบัติสาคัญของ CM/PM
การเป็ นนักประสานงาน ผูส้ ามารถประสานงานและประสานประโยชน์ของผูเ้ กี่ยวข้องในการทางานแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อเป้ าหมายร่ วมกัน คือ ความสาเร็ จของโครงการ
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2.5 การจัดการงานก่อสร้าง
การจัดการงานก่อสร้าง เป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารงานก่อสร้าง ซึ่งงานก่อสร้าง ประกอบด้วยทรัพยากร 4
ประเภท คือ คน เงิน วัสดุ และเครื่ องจักร ผสมผสานกัน จนโครงการสาเร็ จ โดยใช้วิธีปฏิบตั ิและการจัดการ
ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ การบริ หารงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
1) คน
2) เงิน
3) วัสดุ
4) เครื่ องจักร
5) วิธีปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิงาน
6) การจัดการ
2.5.1 หลักสาคัญของการจัดการ คือการนาทรัพยากรที่มีอยู่ คือ คน เงิน วัสดุ และเครื่ องจักร มาดาเนินการให้
มีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมายตามต้องการ โดยเลื อกวิธีปฏิบตั ิและการจัดการกระบวนการจัดการงาน
ก่อสร้าง แบ่งได้เป็ น 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนงาน การจัดระบบงาน การอานวยการและดาเนิ นงาน และ
การควบคุมผลงาน
1) การวางแผนงาน คือการตัดสิ นใจล่วงหน้า เพื่อกาหนดว่า จะทาอะไร อย่างไร เมื่อไร และใครเป็ นผูก้ ระทา
การวางแผน เป็ นการเชื่อมต่อปัจจุบนั กับสิ่ งที่ตอ้ งการในอนาคต
2) การจัดระบบงาน คือการวางระบบงาน หรื อจัดระเบียบในหน่วยงาน เพื่อดาเนิ นการให้เกิดผลงาน ตามที่
วางแผนไว้ โดยรวมกลุ่มงานที่เหมือนกัน เข้าด้วยกัน และมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ โครงสร้าง
ของหน่วยงานที่ชดั เจนและเหมาะสม จะคล่องตัวในการทางาน
3) การอานวยการและดาเนิ นงาน คือการปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด สิ่ งที่สาคัญคือ ระบบ
การสื่ อสารที่ดี สะดวกและรวดเร็ ว เพื่อให้การประสานงานและการทางาน ในระหว่างผูร้ ่ วมงาน เป็ นทิศทาง
เดียวกัน ผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หาร ต้องเป็ นผูน้ าที่ดี สามารถแนะนาและโน้มน้าว ให้ผรู ้ ่ วมงาน ปฏิบตั ิงานด้วย
ความสามัคคี เพื่อประสิ ทธิภาพและความสาเร็ จของงาน
4) การควบคุมผลงาน คือการควบคุมงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยการตรวจสอบผลงานที่ทาได้
เทียบกับแผนงานที่กาหนด อาจมีการแก้ไขงานที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานและแผนงาน
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2.6 วงจรชีวิตของโครงการ
ช่วงที่ 1: กาหนดโครงการ (Defining the project )
ช่วงที่ 2: วางแผน (Planning)

ช่วงที่ 3: ปฏิบตั ิโครงการ (Project implementing )

Pre Pre-Construction

Construction

ช่วงที่ 4 : ปิ ดโครงการ (Project Closing)

งานของทีมบริ หารงาน
โครงการก่อสร้าง
กาหนดโครงการ (Defining the project ) คือ การกาหนดวันที่เริ่ มต้นและวันที่สิ้นสุ ด ที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อให้
บรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดและเป็ นไปตามข้อก าหนดที่ ระบุ รวมถึ งเวลาที่ ก าหนด งบประมาณ และ
ทรัพยากร การบริ หารจัดการโครงการ (project management)
วางแผน (Planning) คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสิ นใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร ทาอย่างไร ทาเมื่อไหร่
ทาที่ไหน ทาไม่ตอ้ งทา ทาเพื่อใคร ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และมีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ
และวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั อย่างไร
ปฏิ บ ัติ โ ครงการ (Project implementing ) คื อ การด าเนิ น การตามแผนโดยผู ้จัด การโครงการจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบซึ่ งมีอานาจในสายงานหลัก (Line authority) และมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่เป็ นโครงการใหญ่ซ่ ึ งต้องดาเนิ นงานในระยะสั้น การดาเนิ นงานตามแผนโครงการทุก
ขั้นตอนอาจสิ้ นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ
ปิ ดโครงการ (Project Closing) คื อ เป็ นการสรุ ปโครงการโดยย้อนกลับไปดู วิธีการดาเนิ น โครงการและ
ประเมิ น โครงการเพื่ อให้ทราบว่าได้เรี ยนรู ้ อะไรจากโครงการ สามารถน าสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ ไปประยุกต์ใช้กับ
โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้หรื อไม่ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและประชุมปิ ดโครงการ พิจารณาผลงานที่
ได้ของโครงการ ตรวจดู รายการงานส่ งมอบ กาหนดผูร้ ั บผิดชอบงานหลังส่ งมอบ กาหนดผูป้ ระเมิ น ผล
โครงการ เสนอรายงานโครงการที่เสร็ จแล้ว
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2.7 ขั้นตอนการบริ หารโครงการก่อสร้าง(PM /CM)
แบ่งเป็ น 3 ช่วงหลักๆ
ช่วงขั้นก่อนการก่อสร้าง Pre-Construction
ช่วงขั้นก่อสร้าง Construction
ช่วงหลังก่อสร้าง Post Construction
2.7.1 ขั้นก่อนการก่อสร้าง Pre –Construction
1) จัดท าแผนงานหลัก โครงการ (Project Scheduling) คื อ ใช้ระยะเวลากี่ เดื อน/มี เนื้ องานอะไรบ้าง ที่ ท า
แผนงานใช้ในการควบคุมโครงการตั้งแต่ข้นั ก่อนออกแบบหรื อขั้นการออกแบบ
2 ) จัดทาราคากลาง (Fair Cost Providing) คื อ โครงการนี้ ลงทุ น ก่ อสร้ างด้วยราคาเท่ าไหร่ QS (Quantity
Survey)
3) ศึกษารู ปแบบ (Design Drawing) และศึกษารายละเอียดประกอบแบบ (Specification Design Drawing)
คือ การศึกษาแบบเพื่อป้ องกันปั ญหาในอนาคตของงานก่อสร้างและมีการ update ข้อมูลหรื อไม่ จัดซื้ อได้
ทันเวลาไหม/กรณี เจ้าของมีการปรับเปลี่ยนเพื่อลดค่าใช้จ่าย (Cost)
4) คัด เลื อ กและจัด หาผูร้ ั บ เหมาก่ อ สร้ าง (Tendering & Contracting) คื อ การจัด หาผูร้ ั บ เหมาที่ ดี มี ช่ างที่
ชานาญในแต่ล่ะด้าน เป็ นต้น
5) ศึกษาแผนงานก่อสร้าง (Construction Schedule) คือ ศึกษาแผนงานหลักๆทั้งหมด โดยตรวจสอบว่า การ
วางแผนมีความเป็ นไปได้ไหมกับข้อมูลที่มี (แบบ+งบประมาณ+เวลา)หรื อไม่
จัดทาแผนงานหลักโครงการ
(Project Scheduling)
คัดเลือกและจัดหา
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
(Tendering & Contracting)

ศึกษาแผนงานก่อสร้าง
(Construction Schedule)

จัดทาราคากลาง
(Fair Cost Providing)

ศึกษารู ปแบบ (Design Drawing)
ศึกษารายละเอียดประกอบแบบ (Specification Design Drawing)
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2.7.2 ช่วงขั้นก่อสร้าง Construction
ควบคุมคุณภาพงาน

ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง

ควบคุมงบประมาณ/บริ หารงานเพิ่ม-ลด

(Quality Controlling)

(Scheduling Controlling)

(Scheduling Controlling)

ควบคุมมลภาวะ และสร้างความปลอดภัย
(Environment & Safety Controlling)
การจัดประชุมและการประสานงาน

รายงานผล

(Meeting & Cooperation)

(Reporting)

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์

ตรวจสอบแบบก่อสร้าง

(Environment & Safety
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดงาน
Controlling)

(Material)

(Shop Drawing)

(Payment Monitoring)

การจัดทางานตัวอย่าง

ตรวจสอบความครบถ้วนของงาน

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงาน

(Make-up)

(Punch List)

(Defect Work)

**ถ้าทาได้ดีต้ งั แต่ช่วง Pre-Con ปัญหาในช่วงนี้จะน้อย.
-การควบคุมมลภาวะ และสร้างความปลอดภัย: ขึ้นอยู่กบั วิธีการก่อสร้างจะเป็ นตัวกาหนดว่า “เราต้องลด
มลภาวะต่อสภาพแวดแล้ว หรื อบ้านข้างเคียงอย่างไร” รักษาความปลอดภัย และควบควบการเกิดอุบตั ิเหตุให้
น้อยที่สุด
-การรายงานผล: เพื่อเป็ นข้อมูลที่เราจะย้อนกลับมาใช้ในกรณี ที่เกิดปัญหาขึ้นมา
-การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์: ตามรายละเอียดที่ตกลงในสัญญา (งานเอกสาร)
-การจัดทางานตัวอย่าง: ตามรายละเอียดที่ตกลงในสัญญา (งานSite)
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2.7.3 ช่วงหลังก่อสร้าง Post Construction
ควบคุมการเก็บความเรี ยบร้อยของงาน

สรุ ปการเงินค่าก่อสร้างของโครงการ
(Final Budget)

(Defect Work)
ตรวจสอบแบบก่อสร้างจริ ง

ตรวจสอบเอกสารคู่มือวัสดุอุปกรณ์

ตรวจสอบเอกสารรับประกัน

(As -Built Drawing)

(Manual)

(Guaranteel)

วัสดุสารองซ่อมแซมงาน
(Spare Part)
ติดตามผูร้ ับผิดชอบให้ทางานแก้ไขงานที่บกพร่ องตาม
เงื่อนไขระยะเวลาบารุ งรักษา
ตรวจสอบและประเมินผลงาน ต่อโครงการก่อนรอรับ
หลักประกันผลงานคืนของผูร้ ับจ้าง
2.8 ตัวอย่างแผนงาน ช่วง Pre-Construction

รู ปภาพที่ 2.8 ตัวอย่างแผนงาน ช่วง Pre-Construction
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2.9 ตัวอย่างแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction

รู ปที่ 2.9.1 ตัวอย่างแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 1

รู ปที่ 2.9.2 ตัวอย่างแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 2
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รู ปที่ 2.9.3 ตัวอย่างแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 3

รู ปที่ 2.9.4 ตัวอย่างแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 4
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3.1 ข้อมูลสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั ส.กวีวจั น์สแตนเลส จากัด
ที่อยูส่ ถานประกอบการ : 76/49 หมู่ 5 ตาบล ห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บริ ษ ัท ส.กวี ว จั น์ ส แตนเลส จ ากัด เริ่ ม ก่ อ ตั้งในปี 2560 ภายใต้ก ารบริ ห ารงานของคุ ณ กวี ว จั น์ ส้ ม เช้า
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยทางบริ ษทั มุ่งเน้นการก่อสร้างที่พกั อาศัยและการต่อเติมอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ

รู ปที่ 3.1.1 ภาพ 3D โครงการเมื่อเสร็ จแล้ว (ก)

รู ปที่ 3.1.2 ภาพ 3D โครงการเมื่อเสร็ จแล้ว (ข)
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3.2 แผนที่ต้ งั ของโครงการ

รู ปที่ 3.2 แผนที่สถานที่ฝึกงาน
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3.3 ข้อมูลโครงการ House Pattaya
รายละเอียดโครงการ :

โครงการ House Pattaya
เจ้าของโครงการบริ ษทั คาสเซิล กรุ๊ ปอินเตอร์เนชัลแนล จากัด
บริ หารโดยบริ ษทั ส.กวีวจั น์สแตนเลสจากัก
ที่ต้ งั โครงการ ถนนกอไผ่ ซอย 10 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางลมุง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะโครงการ

: 1 โครงการ 1 อาคาร สูง 4 ชั้น

พื้นที่โครงการ

: 17*23

จานวนยูนิค

: 1 ยูนิค

ลักษณะห้องแต่ล่ะชั้น

: ชั้น 2,3และ4 มี 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว 1 ห้องแม่บา้ น และ
ห้องน้ า 3 ห้อง ชั้น 1 มี 1 ห้องออกกาลังกาย และ 1 ห้องแม่บา้ น

รู ปที่ 3.3 พื้นที่ของโครงการ
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3.4 งานที่ได้รับมอบหมาย
การควบคุมและตรวจสอบงาน
- ตรวจสอบการก่ออิฐและฉาบปูน
- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหน้างาน
- วางแผนการทางานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
3.5 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 31 สิ งหาคม 2562

3.6 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม มิถุนายน

กรกฎาคม สิ งหาคม

1.ศึกษาหัวข้อในการทาโครงงาน
2. รวบรวมข้อมูล
3.ค้นหาปัญหาในการทางาน
4.จัดทาข้อมูล
5.จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการ
6.จัดทาโครงงานและสรุ ปผล
ตารางที่ 3.6 ระยะเวลาดาเนินงาน

กันยายน
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3.7 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา

รู ปที่ 3.7 พนักงานที่ปรึ กษา
นายหัสทชัย อรุณศรี
ตาแหน่ ง Site Engineer
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บทที่4
ลาดับขั้นตอนการทางานและปั ญหาที่เกิดระหว่างการทางาน
4.1 การวางแผนการก่อสร้าง
การวางแผนงานก่อสร้าง เป็ นขั้นตอนที่สาคัญ ในการบริ หารงานก่อสร้าง ให้มีประสิ ทธิ ภาพ หาก
ไม่มีการวางแผนงานก่อสร้างไว้ หรื อวางแผนไว้ไม่ถูกต้อง การควบคุมโครงการ จะทาได้ลาบาก เนื่ องจาก
ไม่มีขอ้ มูลที่จะใช้ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของโครงการ ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรค ต่าง ๆ
ได้ การทางานที่มีการวางแผน เป็ นการทางานที่ดี รอบคอบ และลดความผิดพลาด ต่าง ๆ ในการทางาน ลง
ได้
เนื่ อ งจากทางโครงการ ไม่ ไ ด้มี ก ารวางแผนวัน เวลาในการท างานที่ เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร จึ ง
จาเป็ นต้องทาตารางแผนการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานให้เป็ นไปตามระบบและแบบแผน

ระยะเวลา (เดือน)
รายละเอียด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

งานเสาเข็ม
งานฐานราก
งานโครงสร ้าง
งานผนัง,ประตู,หน้าต่าง
งานฝ้ าเพดาน พื้น
งานไฟฟ้ า ปะปา
งานสี
งานทาความสะอาด

ตารางที่ 4.1 ตารางแผนภูมิแบบแท่งแสดงระยะการก่อสร้าง

16

17

18

19

20
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4.2 ตารางแผนการก่อสร้างตามโครงการและหน้างานจริ ง
4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ
No.

กิจกรรม

1

เคลียพื้นที+่ วางผังอาคาร

2

งานเข็มเจาะ

3

ฟุตติง้ และเสาตอม่อ

4

งานถังน้ า ดีและถังน้ า เสี ยใต้ดิน

5

คานคอดิน

6

พื้น

7

เสา

8

คานรับพื้น ชั้น 2

9

พื้น ชั้น 2

26 ก.พ - 27 มี.ค 61
10

20

30

28 มี.ค - เม.ย 61
40

50

60

27 เม.ย - 26 พ.8
70

80

10 เสา ชั้น 2
11 คานรับพื้น ชั้น 3
12 พื้น ชั้น 3
13 เสา ชั้น 3
14 คานรับพื้น ชั้น 4
15 พื้น ชั้น 4
16 เสา ชั้น 4

ตารางที่ 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (1)

90

27 พ.ค - 25 มิ.ย 61
100

110

120

26 มิ.ย - 25 ก.ค 61
130

140

150

19
No.

กิจกรรม

1

เคลียพื้นที+่ วางผังอาคาร

2

งานเข็มเจาะ

3

ฟุตติง้ และเสาตอม่อ

4

งานถังน้ าดีและถังน้ าเสี ยใต้ดิน

5

คานคอดิน

6

พื้น

7

เสา

8

คานรับพื้น ชั้น2

9

พื้น ชั้น 2

10

เสา ชั้น2

11

คานรับพื้น ชั้น3

12

พื้น ชั้น 3

13

เสา ชั้น3

14

คานรับพื้น ชั้น4

15

พื้น ชั้น 4

16

เสา ชั้น4

26 ก.ค - 24 ส.ค 61
160

170

180

25 ส.ค - 23 ก.ย 61
190

200

210

24 ก.ย - 23 ต.ค 61
220

230

ตารางที่ 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (2)

240

24 ต.ค - 22 พ.ย 61
250

260

270

23 พ.ย - 22 ธ.ค 61
280

290

300

20
No.

กิจกรรม

1

เคลียพื้นที+่ วางผังอาคาร

2

งานเข็มเจาะ

3

ฟุตติง้ และเสาตอม่อ

4

งานถังน้ าดีและถังน้ าเสี ยใต้ดิน

5

คานคอดิน

6

พื้น

7

เสา

8

คานรับพื้น ชั้น2

9

พื้น ชั้น 2

10

เสา ชั้น2

11

คานรับพื้น ชั้น3

12

พื้น ชั้น 3

13

เสา ชั้น3

14

คานรับพื้น ชั้น4

15

พื้น ชั้น 4

16

เสา ชั้น4

23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62
310

320

330

22 ม.ค - 20 ก.พ 62
340

350

360

21 ก.พ - 22 มี.ค 62
370

380

ตารางที่ 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (3)

390

23 มี.ค -21 เม.ย 62
400

410

420

22 เม.ย - 21 พ.ค 62
430

440

450

21

No.

กิจกรรม

24 ก.ย - 23 ต.ค 61
220

230

240

24 ต.ค - 22 พ.ย 61
250

260

270

23 พ.ย - 22 ธ.ค 61
280

290

17 เทปิ ดชั้นหลังคา(ดาดฟ้ า)
18 งานบันไดชั้น1-2 คสล.
19 งานบันไดชั้น2-3 คสล.
20 งานบันไดชั้น3-4 คสล.
21 ก่ออิฐ ชั้น 1
22 ก่ออิฐ ชั้น 2
23 ก่ออิฐ ชั้น 3
24 ก่ออิฐ ชั้น 4
25 งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น1
26 งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น2
27 งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น3
28 งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น4
29 ฉาบปูน ชั้น1
30 ฉาบปูน ชั้น2
31 ฉาบปูน ชั้น3
32 ฉาบปูน ชั้น4

ตารางที่ 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (4)

300

23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62
310

320

330

22 ม.ค - 20 ก.พ 62
340

350

360

22

No.

กิจกรรม

17

เทปิ ดชั้นหลังคา(ดาดฟ้ า)

18

งานบันไดชั้น1-2 คสล.

19

งานบันไดชั้น2-3 คสล.

20

งานบันไดชั้น3-4 คสล.

21

ก่ออิฐ ชั้น 1

22

ก่ออิฐ ชั้น 2

23

ก่ออิฐ ชั้น 3

24

ก่ออิฐ ชั้น 4

25

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น1

26

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น2

27

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น3

28

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น4

29

ฉาบปูน ชั้น1

30

ฉาบปูน ชั้น2

31

ฉาบปูน ชั้น3

32

ฉาบปูน ชั้น4

21 ก.พ - 22 มี.ค 62
370

380

390

23 มี.ค -21 เม.ย 62
400

410

420

22 เม.ย - 21 พ.ค 62
430

440

ตารางที่ 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (5)

450

22 พ.ค - 20 มิ.ย 62
460

470

480

21 มิ.ย - 20 ก.ค 62
490

500

510

23
No.

กิจกรรม

23 พ.ย - 22 ธ.ค 61
280

290

300

23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62
310

320

330

22 ม.ค - 20 ก.พ 62
340

350

33 ฉาบปูนภายนอก
34 ทาสี ภายนอก,ภายใน
35 งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า1
36 งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า2
37 งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า3
38 งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า4
39 งานร้อยสายไฟชั้น1
40 งานร้อยสายไฟชั้น2
42 งานร้อยสายไฟชั้น3
43 งานร้อยสายไฟชั้น4
44 ติดตั้งประตูหน้าต่างทุกชั้น
45 กระเบื้อง ชั้น 1
46 กระเบือ้ ง ชั้น 2
47 กระเบื้อง ชั้น 3
48 กระเบื้อง ชั้น 4

ตารางที่ 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (6)

360

21 ก.พ - 22 มี.ค 62
370

380

390

23 มี.ค -21 เม.ย 62
400

410

420

24

No.

กิจกรรม

33

ฉาบปูนภายนอก

34

ทาสี ภายนอก,ภายใน

35

งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า1

36

งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า2

37

งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า3

38

งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า4

39

งานร้อยสายไฟชั้น1

40

งานร้อยสายไฟชั้น2

42

งานร้อยสายไฟชั้น3

43

งานร้อยสายไฟชั้น4

44

ติดตั้งประตูหน้าต่างทุกชั้น

45

กระเบื้อง ชั้น 1

46

กระเบื้อง ชั้น 2

47

กระเบื้อง ชั้น 3

48

กระเบื้อง ชั้น 4

22 เม.ย - 21 พ.ค 62
430

440

450

22 พ.ค - 20 มิ.ย 62
460

470

480

21 มิ.ย - 20 ก.ค 62
490

500

ตารางที่ 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (7)

510

21 ก.ค - 19 ส.ค 61
520

530

540

20 ส.ค - 18 ก.ย 62
550

560

570

25

No.

กิจกรรม

21 มิ.ย - 20 ก.ค 62
490

500

510

21 ก.ค - 19 ส.ค 61
520

530

49 ติดตั้งฝ้ าเพดาน
50 ติดตั้งราวบันไดและวัสดุปผู วิ บันได
51 ติดตั้งสุขภัณฑ์ท้งั หมด
52 งานราวระเบียง
53 งานทาความสะอาดเก็บรายละเอียด
54 งานสุขาภิบาลภายนอก
ตารางที่ 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (8)

540

20 ส.ค - 18 ก.ย 62
550

560

570

19 ก.ย - 18 ต.ค 62

580

590

26
4.3 แผนการก่อสร้างตามงานจริ ง
4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ
No.

กิจกรรม

1

เคลียพื้นที+่ วางผังอาคาร

2

งานเข็มเจาะ

3

ฟุตติง้ และเสาตอม่อ

4

งานถังน้ า ดีและถังน้ า เสี ยใต้ดิน

5

คานคอดิน

6

พื้น

7

เสา

8

คานรับพื้น ชั้น2

9

พื้น ชั้น 2

10

เสา ชั้น2

11

คานรับพื้น ชั้น3

12

พื้น ชั้น 3

13

เสา ชั้น3

14

คานรับพื้น ชั้น4

15

พื้น ชั้น 4

16

เสา ชั้น4

26 ก.พ - 27 มี.ค 61
10

20

30

28 มี.ค - 26 เม.ย 61
40

50

60

27 เม.ย - 26 พ.ค
70

80

ตารางที่ 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (1)

90

27 พ.ค - 25 มิ.ย 61
100

110

120

26 มิ.ย - 25 ก.ค 61
130

140

150

27
No.

กิจกรรม

1

เคลียพื้นที+่ วางผังอาคาร

2

งานเข็มเจาะ

3

ฟุตติง้ และเสาตอม่อ

4

งานถังน้ าดีและถังน้ าเสี ยใต้ดิน

5

คานคอดิน

6

พื้น

7

เสา

8

คานรับพื้น ชั้น2

9

พื้น ชั้น 2

10

เสา ชั้น2

11

คานรับพื้น ชั้น3

12

พื้น ชั้น 3

13

เสา ชั้น3

14

คานรับพื้น ชั้น4

15

พื้น ชั้น 4

16

เสา ชั้น4

26 ก.ค - 24 ส.ค 61
160

170

180

25 ส.ค - 23 ก.ย 61
190

200

210

24 ก.ย - 23 ต.ค 61
220

230

ตารางที่ 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (2)

240

24 ต.ค - 22 พ.ย 61
250

260

270

23 พ.ย - 22 ธ.ค 61
280

290

300

28
No.

กิจกรรม

1

เคลียพื้นที+่ วางผังอาคาร

2

งานเข็มเจาะ

3

ฟุตติง้ และเสาตอม่อ

4

งานถังน้ า ดีและถังน้ า เสี ยใต้ดิน

5

คานคอดิน

6

พื้น

7

เสา

8

คานรับพื้น ชั้น2

9

พื้น ชั้น 2

10

เสา ชั้น2

11

คานรับพื้น ชั้น3

12

พื้น ชั้น 3

13

เสา ชั้น3

14

คานรับพื้น ชั้น4

15

พื้น ชั้น 4

16

เสา ชั้น4

23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62
310

320

330

22 ม.ค - 20 ก.พ 62
340

350

360

21 ก.พ - 22 มี.ค 62
370

380

ตารางที่ 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (3)

390

23 มี.ค -21 เม.ย 62
400

410

420

22 เม.ย - 21 พ.ค 62
430

440

450

29
No.

กิจกรรม

24 ก.ย - 23 ต.ค 61
220

17

เทปิ ดชั้นหลังคา(ดาดฟ้ า)

18

งานบันไดชั้น1-2 คสล.

19

งานบันไดชั้น2-3 คสล.

20

งานบันไดชั้น3-4 คสล.

21

ก่ออิฐ ชั้น 1

22

ก่ออิฐ ชั้น 2

23

ก่ออิฐ ชั้น 3

24

ก่ออิฐ ชั้น 4

25

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น1

26

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น2

27

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น3

28

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น4

29

ฉาบปูน ชั้น1

30

ฉาบปูน ชั้น2

31

ฉาบปูน ชั้น3

32

ฉาบปูน ชั้น4

230

240

24 ต.ค - 22 พ.ย 61
250

260

270

23 พ.ย - 22 ธ.ค 61
280

290

ตารางที่ 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (4)

300

23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62
310

320

330

22 ม.ค - 20 ก.พ 62
340

350

360

30
No.

กิจกรรม

21 ก.พ - 22 มี.ค 62
370

17

เทปิ ดชั้นหลังคา(ดาดฟ้ า)

18

งานบันไดชั้น1-2 คสล.

19

งานบันไดชั้น2-3 คสล.

20

งานบันไดชั้น3-4 คสล.

21

ก่ออิฐ ชั้น 1

22

ก่ออิฐ ชั้น 2

23

ก่ออิฐ ชั้น 3

24

ก่ออิฐ ชั้น 4

25

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น1

26

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น2

27

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น3

28

งานติดตั้งระบบสุขาภิ บาลชั้น4

29

ฉาบปูน ชั้น1

30

ฉาบปูน ชั้น2

31

ฉาบปูน ชั้น3

32

ฉาบปูน ชั้น4

380

390

23 มี.ค -21 เม.ย 62
400

410

420

22 เม.ย - 21 พ.ค 62
430

440

ตารางที่ 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (5)

450

22 พ.ค - 20 มิ.ย 62
460

470

480

21 มิ.ย - 20 ก.ค 62
490

500

510

31
No.

กิจกรรม

21 ก.ค - 19 ส.ค 61
520

33

ฉาบปูนภายนอก

34

ทาสี ภายนอก,ภายใน

35

งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า1

36

งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า2

37

งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า3

38

งานติดตั้งท่อไฟฟ้ า4

39

งานร้อยสายไฟชั้น1

40

งานร้อยสายไฟชั้น2

42

งานร้อยสายไฟชั้น3

43

งานร้อยสายไฟชั้น4

44

ติดตั้งประตูหน้าต่างทุกชั้น

45

กระเบื้อง ชั้น 1

46

กระเบื้อง ชั้น 2

47

กระเบื้อง ชั้น 3

48

กระเบื้อง ชั้น 4

530

540

20 ส.ค - 18 ก.ย 62
550

560

570

19 ก.ย - 18 ต.ค 62
580

590

ตารางที่ 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (6)

600

19 ต.ค - 17 พ.ย 62
610

620

630

18 พ.ย - 17 ธ.ค 62
640

650

660

32
20 ส.ค - 18 ก.ย 62

กิจกรรม

550

560

570

19 ก.ย - 18 ต.ค 62
580

590

600

19 ต.ค - 17 พ.ย 62
610

620

630

ติดตั้งฝ้ าเพดาน
ติดตั้งราวบันไดและวัสดุปผู วิ บันได
ติดตัง้ สุขภัณฑ์ทง้ ั หมด
งานราวระเบียง
งานทาความสะอาดเก็บรายละเอียด

งานสุขาภิ บาลภายนอก

ตารางที่ 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (7)

18 พ.ย - 17 ธ.ค 62
640

650

660

18 ธ.ค 62 - 22 ธ.ค 62
665

33
สี แดง หมายถึง หยุดงาน
สี ดา หมายถึง ทางานล่าช้า
สี เหลือง หมายถึง การทางานปกติ
สี เขียว หมายถึง การวางแผนงานหลังจากสหกิจเสร็ จ
หมายเหตุ : วันหยุดคนงาน วันหยุดเทศกาลคิดรวมในวันทางานปกติ
4.3.2 งานล่าช้า
- งานเข็มเจาะ ล่าช้า 10 วัน เนื่องจาก คนงานลากลับช่วงสงกรานต์และเข็มบางต้นกดไม่
ลง จึงต้องใช้เวลานาน
- งานฟุตติ้งและเสาตอม่อ ล่าช้า 10 วัน เนื่องจาก คนงานขาดกะทันหัน
- งานคานคอดิน ล่าช้า 10 วัน เนื่องจาก สภาพอากาศ ฝนตก
- งานพื้นชั้น2 ล่าช้า 5 วัน เนื่องจาก มีการสัง่ หยุดงานคนงาน เพราะการเงินมีปัญหา
- งานคานรับพื้นชั้น4 ล่าช้า 10 วัน เนื่องจาก คนงานลาหยุดปี ใหม่
- หลังจากก่ออิฐชั้น2 เสร็ จมีการหยุดงาน 20 วัน เนื่องจาก ผูร้ ับเหมาออกกะทันหัน จึง
ต้องหยุดไซส์เพื่อหาผูร้ ับเหมาเจ้าใหม่
- ก่ออิฐชั้น3 ล่าช้า 5 วัน เนื่องจาก ช่างเจ้าเก่าก่อผนังชั้น2 ไม่ได้ดิ่งในบางผนัง จึงต้องมี
การทุบและก่อใหม่
- งานอื่นๆ เช่น บางวันมีคนงานน้อย มีการเปลี่ยนแบบกะทันหัน เป็ นต้น
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4.4 ขั้นตอนการทางานโครงการ
4.4.1 เคลียพื้นที่หน้างาน

รู ปที่ 4.4.1 เคลียพื้นที่หน้างาน
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4.4.2 การตอกเสาเข็ม
โครงการนี้ ทาเสาเข็มเจาะชนิ ดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยงุ่ ยากเคลื่อนย้ายสะดวก ไม่
ต้องการบริ เวณทางานมากนัก อุปกรณ์ ห ลักประกอบด้วย ขาหยัง่ 3 ขา ( TRIPOD ) ปลอกเหล็กชั่วคราว
(Temporary Casing) กระเช้าตักดิน (Bucket) ลูกตุม้ (Cylindrical Hammer)และเครื่ องกว้านลม(Air Winch)
เมื่อเจาะเข็มเสร็ จแล้วและทิ้งระยะบ่มคอนกรี ตไว้ประมาณ 14 วันก็จะดาเนิ นงานเปิ ดหน้าดิน เพื่อทาการตัด
เข็มและตรวจสอบเข็มต่อไป

รู ปที่ 4.4.2 ตอกเสาเข็มแบบสามขา
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4.4.3 การตัดหัวเข็ม

รู ปที่ 4.4.3 เปิ ดหน้าดินเตรี ยมตัดหัวเข็ม

รู ปที่ 4.4.3(ก) ตัดหัวเข็มแล้วเสร็ จ
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4.4.4 ตรวจสอบการเยื้องศูนย์ของเข็ม
การตรวจสอบการเยื้องศูนย์ของเข็มเพื่อตรวจสอบว่าตาแหน่งเข็มเจาะในแบบกับตาแหน่งเข็มเจาะ
จริ ง อยูต่ าแหน่งเดียวกันหรื อไม่

รู ปที่ 4.4.4 การขึงเอ็นเพื่อสร้างเป็ นแนวจาลอง

รู ปที่ 4.4.4(ก) การดิ่งจากแนวเอ็นลงมายังบริ เวณเข็ม
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รู ปที่ 4.4.4(ข) การวัดจากเส้นเอ็นไปถึงเข็ม

4.4.5 การตรวจสอบเสาเข็มโดยวิธี Seismic test
ทางโครงการตรวจสอบ โดยวิธี Seismic test คือ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็ม โดยส่ ง
คลื่นความสัน่ สะเทือนจากเครื่ องกาเนิดความถี่ (Vibration Machine) ลงไปในเนื้อคอนกรี ตของตัวเสาเข็ม
โดยคลื่นความถี่จะเกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาที่ผวิ คอนกรี ต ทาให้สามารถตรวจสอบสภาพความต่อเนื่อง
หรื อความบกพร่ องที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเสาเข็มได้ ข้อดีของการทดสอบแบบ Seismic Test คือ ขั้นตอนการ
ทางานไม่ยงุ่ ยากและใช้เวลาไม่นาน ราคาไม่สูง
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รู ปที่ 4.4.5 ตรวจสอบเสาเข็มโดยวิธี Seismic test (ก.)

รู ปที่ 4.4.5 ตรวจสอบเสาเข็มโดยวิธี Seismic test (ข.)
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4.4.6 ฐานรากและตอม่อ
ฐานรากเป็ นส่วนประกอบของโครงสร้างบ้านที่รับน้ าหนักจากตอม่อ แล้วถ่ายน้ าหนักลงสู่
ดินโดยตรง หรื อถ่ายน้ าหนักลงสู่เสาเข็มจนถึงชั้นดินแข็ง

รู ปที่ 4.4.6 ผูกเหล็กฐานราก

รู ปที่ 4.4.6(ก) ผูกเสา
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รู ปที่ 4.4.6(ข) เข้าแบบฐานราก

รู ปที่ 4.4.6(ค) ติดตั้งเสาลงฐานราก
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4.4.7 การตรวจ Slump
Slump หรื อความข้นเหลว เป็ นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าคอนกรี ตที่ผสมมานั้นมีส่วนผสมของซี
เมนท์ หิ น ทราย และ น้ า ได้สัดส่ วนหรื อไม่ตามแบบถูกออกแบบมาที่ 10 ซม.สู งต่าได้ไม่เกิน 2.5 ซม. คือ
ต้องอยูใ่ นช่วง 7.50 - 12.50 ซม.
เมื่อทาการตรวจ Slump เสร็ จแล้ว ก็จะมีการเก็บตัวอย่างลูกปูนกลับไปทดสอบ

รู ปที่ 4.4.7 การตรวจ Slump (ก.)

รู ปที่ 4.4.7 การตรวจ Slump (ข.)
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รู ปที่ 4.4.7 เก็บตัวอย่างลูกปูน (ค.)
4.4.8 การเทคอนกรี ต
ก่อนเทต้องมีการวางแผนการเทคอนกรี ตเพือ่ ให้สามารถเทได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ก่อให้เกิด
อุปสรรคต่องานที่ไม่เกี่ยวข้อง การเทคอนกรี ตที่ดี คือการเทเพื่อให้ได้คอนกรี ตที่มีส่วนผสมสม่าเสมอ ไม่มี
การแยกตัว และไม่เกิดรู พรุ น ไม่ควรเทคอนกรี ตให้กระทบโดยตรงกับเหล็กเสริ มหรื อข้างแบบ ควรเท
คอนกรี ตลงมาตรงๆ
การเทคอนกรี ตจาเป็ นต้องมีอุปกรณ์สน่ั คอนกรี ต หรื อ vibrator ข้อดีของ vibrator คือ ทาให้
คอนกรี ตไหลเข้าแบบได้โดยง่ายและช่วยไล่ฟองอากาศที่เกิดจากปฏิกิริยาคอนกรี ต ไม่ให้เป็ นโพรงอากาศ
และเป็ นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการเทคอนกรี ตต้องมีประจาไว้ตลอดเวลา ขนาดมอเตอร์และสายก็ตอ้ ง
เหมาะสมกับการเทคอนกรี ต
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รู ปที่ 4.4.8 การเทคอนกรี ตลงฐานราก
เมื่อเทได้ระดับแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบว่าคอนกรี ตที่เทนั้นได้ระดับหรื อไม่ จะใช้ไม้ที่เตรี ยมไว้ทา
การเสี ยบดูวา่ ได้ระดับพันเทปหรื อไม่

รู ปที่ 4.4.8(ก) ตรวจสอบระดับคอนกรี ตด้วยไม้ที่พนั เทปใส
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รู ปที่ 4.4.8(ข) ไม้พนั เทปใส
เมื่อเทเสร็ จและตรวจหมดแล้วว่าได้ระดับ ก็จะทาการปาดหน้าปูน ปล่อยให้แห้งซักพักและปั่นหยาบ
หลังจากเทคอนกรี ตฐานรากเสร็ จแล้ว 3 วัน เราจะทาการถอดแบบที่ใช้หล่อคอนกรี ต

รู ปที่ 4.4.8(ค) ปาดหน้าปูน
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รู ปที่ 4.4.8(ง) ฐานรากหลังจากถอดแบบ
4.4.9 การบ่มคอนกรี ต
การบ่มคอนกรี ต เพื่อป้ องกันคอนกรี ตสูญเสี ยน้ าเนื่องจากความร้อนอย่างน้อยอีก 7 วัน
จะมี 3 วิธีหลักๆ
1. วิธีห่อด้วยผืนพลาสติก เป็ นวิธีป้องกันการระเหยด้วยพลาสติก
วิธีน้ ีค่อนข้างดีที่สุด รดน้ าหลังถอดแบบครั้งเดียว พันให้แน่น ใช้ได้ท้ งั งาน ฐานราก งาน เสา และ
งานคาน
2. วิธีบ่มด้วยน้ ายาบ่มคอนกรี ต เป็ นวิธีป้องกันการระเหยด้วยเคมีภณ
ั ฑ์
วิธีน้ ีไม่ค่อยใช้เพราะผลิตภัณฑ์ในตลาดมีจานวนมาก แต่ละรุ่ นแต่ละยีห่ อ้ มีคุณภาพไม่เหมือนกัน
3. วิธีรดน้ า , วิธีขงั น้ า , วิธีคลุมด้วยกระสอบป่ าน เป็ นวิธีป้องกันการะเหยโดยใช้ความชื้นโดยตรง
รดวันละ 2-3 ครั้ง วิธีน้ ีดีกว่าวิธีที่ 2 เพราะเรายังเห็นได้วา่ รดน้ าบ่อยแค่ไหนส่ วนวิธีที่ 2 ทาครั้งเดียว
ก็จบเลย
ตัวเคมีภณ
ั ฑ์ที่นามาใช้ดีหรื อไม่ จะไม่สามารถพิสูจน์ได้
สาหรับที่นี่ใช้วิธีที่ 1 พันด้วยพลาสติก หลังจากพันแล้วก็ใช้ดินกลบได้เลย
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รู ปที่ 4.4.9 การบ่มคอนกรี ตด้วยวิธีห่อพลาสติก
4.4.10 การผูกเหล็กคานและเทคอนกรี ต

รู ปที่ 4.4.9(ก) การผูกเหล็กคาน
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รู ปที่ 4.4.9(ข) เข้าแบบคาน

รู ปที่ 4.4.9(ค) เทคอนกรี ต
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4.4.10 เสาตอม่อ
เสาตอม่อ คือ เสาสั้นส่ วนที่อยูล่ ่างสุ ดระหว่างฐานรากกับคาน โดยทัว่ ไปเสาตอม่อจะจมอยูใ่ ต้ดิน
ทาหน้าที่รับแรงอัดหรื อน้ าหนักในทางดิ่ง แล้วถ่ายน้ าหนักลงสู่ฐานรากและเสาเข็ม
เสาตอม่อ จะเป็ นเสาสั้นๆ แต่เป็ นเสาที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากต้องทาหน้าที่รับ
น้ าหนักของเสาที่อยูช่ ้ นั บน

รู ปที่ 4.4.10 เข้าแบบเสาตอม่อ
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รู ปที่ 4.4.10(ก) เทคอนกรี ตเสาตอม่อ

รู ปที่ 4.4.10(ข) หลังจากแกะแบบเสาตอม่อ
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4.4.11 พื้นสาเร็ จรู ป

รู ปที่ 4.4.11 เหล็กเสริ มจากคานที่พบั ลงมา

รู ปที่ 4.4.11(ก) ผูกเหล็กพื้น
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รู ปที่ 4.4.11(ข) ปูเหล็ก wire mesh

รู ปที่ 4.4.11(ค) เทคอนกรี ตบนพื้นสาเร็ จ
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รู ปที่ 4.4.11(ง) การบ่มคอนกรี ตด้วยกระสอบป่ าน
4.4.12 เสา
เสาเป็ นส่ วนที่สาคัญในโครงสร้างอาคารเพราะหากก่อสร้างเสาไม่ดี เสาไม่แข็งแรง อาจส่ งผลต่อ
การรับน้ าหนักอาคารและเป็ นอันตรายต่อการอยูอ่ าศัย
การผูกเหล็ก
- เหล็กเสริ มในเสาจะต้องวางให้ถูกตาแหน่งและมีระยะห่างตามที่แสดงในแบบก่อสร้าง
- ต้องมีการผูกลูกปูนหนาอย่างน้อย 1 นิ้ว บริ เวณเหล็กยืนที่อยูต่ ิดกับแบบหล่อทุกระยะไม่เกิน 1
เมตร
- ไม่ทาการทาบเหล็กหรื อต่อเหล็กในเสาที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไป
- ระยะทาบสาหรับเหล็กเส้นกลมไม่นอ้ ยกว่า 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ระยะทาบสาหรับเหล็กข้ออ้อยไม่นอ้ ยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
การเตรี ยมแบบหล่อเสา
- ก่อนตั้งแบบหล่อใช้น้ าฉีดล้างและเก็บเศษไม้ และเศษหิ นบริ เวณโดนเสาออกให้สะอาดก่อน
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- ควรทาความสะอาดแบบหล่อและทาน้ ามันบนแบบหล่อก่อนการเข้าแบบ
- ตีไม้รัดแบบรอบเสา 0.5 เมตร เน้นเสริ มเป็ น 2 เท่า ตรงโคนเสา
- ตรวจดิ่งและตรวจค้ ายันแนวของเสาให้มน่ั ใจว่า เสาตั้งฉากกับพื้นตลอดเวลาการเท
- รอยต่อแบบต้องสนิททั้งด้านข้าง และโคนเสา น้ าปูนต้องไหลออกมาไม่ได้
3.การเทและการอัดแน่นคอนกรี ตโครงสร้างเสา
- ไม่ควรเติมน้ าในส่ วนผสมคอนกรี ตเพิ่มหน้างาน
- การเทเสาที่มีความสูง 1.5 เมตร ควรใช้ท่อช่วยเท และใช้มอร์ตาร์ เทลงไปก่อนให้ได้ความสูง
ประมาณ 20-30 ซม จากโคนเสาเพื่อรองรับหิ นที่จะตกลงไปขณะเริ่ มเท
- ต้องเทคอนกรี ตต่อเนื่องตลอดความยาวเสาในแต่ละชั้น
- เทคอนกรี ตให้แน่นโดยใช้เครื่ องจี้เขย่าหรื อใช้ท่อกระทุง้ เพื่อไล่ฟองอากาศออกจากเนื้อคอนกรี ต
ให้มากที่สุด

รู ปที่ 4.4.12 เข้าแบบเสา
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4.5 วิธีการก่ออิฐมวลเบาและฉาบปูน
วัสดุและเครื่ องมือ
-

ปูนซีเมนต์สาหรับงานก่อ
ปูนสาหรับงานฉาบ
เกรี ยงก่อ
กระป๋ องผสมปูน
จอบ
เอ็น
ตะปู
เหล็ก 6 มิล
เกรี ยงไม้ เกรี ยงพลาสติก
อิฐมวลเบา

4.5.1 การก่ออิฐมวลเบา
- ผสมปูนทรายทัว่ ไปสาหรับปรับระดับ Block ชั้นแรกเพื่อตั้งฐานให้ได้ระดับ จากนั้นผสม
ปูนก่อสาหรับอิฐมวลเบา เพือ่ ใช้ผสานระหว่างอิฐกับชั้นแรกของปูนก่อตั้งฐาน

รู ปที่ 4.5.1 การผสมปูนก่อ
-ตักปูนทรายทัว่ ไปป้ ายลงบนพื้นตามแนวก่อผนังหนาประมาณ 3 – 5 ซม. เพื่อปรับฐานจากนั้นป้ าย
ปูนก่อสาหรับอิฐมวลเบาด้านล่างของบล็อกหนาประมาณ 1 ซม. แล้วจึงวางอิฐ Smart Block ที่ป้ายปูนก่อ
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สาหรับอิฐมวลเบาแล้วลงไปบนปูนทราย ใช้ฆอ้ นยางเคาะปรับแต่งให้ได้แนวระดับ โดยอาศัยสายเอ็นที่ขึง
ไว้ตามแนวและระดับที่เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.5.1(ก) การป้ ายปูนที่พ้ืนและอิฐมวลเบา
-ใช้เกรี ยงก่อ ป้ ายลงด้านข้างก้อนแรก โดยลากจากด้านล่างขึ้นมาจนเต็มก้อน ความหนาปูนก่อ 2 – 3

มม. และวางก้อนที่ 2 ให้ชิดกับขอบแรก ปรับแนวระดับด้วยฆ้อนตาง และระดับน้ า แล้วก่อต่อไปด้วยวิธี
เดียวกันจนเสร็ จแนวก่อชั้นแรก โดยเมื่อก่อตั้งฐานเรี ยบร้อยแล้วให้ ทิ้งไว้ 2 – 3 ชม. เพื่อให้ปนู เซตตัวและมี
ความแข็งแรง ก่อนที่จะทาการก่อตั้งชั้นที่ 2 ทับขึ้นไป

รู ปที่ 4.5.1(ข) การป้ ายด้านข้างอิฐมวลเบา
-เริ่ มก่อ Block ชั้นที่ 2 โดยให้ระยะเลื่อมกันระวางก้อน โดยประมาณไม่ต่ากว่า 10 ซม. แต่ที่นิยมทา
กันทัว่ ไป จะกาหนดให้มีระหว่างวางซ้อนทับเป็ นครึ่ งหนึ่งของความกว้างของก้อน โดยการป้ ายปูนก่อ
สาหรับอิฐมวลเบา ลงด้านบนของ Block ชั้นแรก ให้มีความหนาเพียง 2 – 3 มม. เท่านั้น หากใช้เยอะจะเป็ น
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การสิ้ นเปลือง ยก Block ชั้น 2 วางทับลงไป จากนั้นใช้คอ้ นยางเคาะปรับระดับเช่นเดียวกัน โดยการก่ออิฐ
มวลเบาไม่ตอ้ งลดน้ าที่สนั ก้อนของอิฐเหมือนอิฐมอญ เมื่อก่อชั้นที่ 2 เสร็ จสามารถก่อชั้นต่อไปด้วยวิธี
เดียวกันต่อได้เลย จนแล้วเสร็ จ

รู ปที่ 4.5.1 (ค) การวางอิฐมวลเบา
-เมื่อก่อ Block ชนกับโครงสร้าง เช่น เสา ค.ส.ล. ให้ยดึ ผนังโดยใช้ เหล็กหนวดกุง้ ขนาด 6 มม. ฝั่ง
เข้าไปยึดที่หวั เสาหรื อผนังที่ระยะความสูงทุกๆ 40 ซม.

รู ปที่ 4.5.1(ง) ยึดผนังโดยใช้เหล็ก

-แนวบนสุ ดของผนังให้เหลือช่องว่างใต้คานหรื อพื้นประมาณ 2 – 3 ซม. และอุดด้วยปูนทรายทัว่ ไป

ให้เต็ม กรณี โครงสร้างคานหรื อพื้นของอาคารมีการแอ่นตัวมาก เช่น พื้น Post – tensioned ให้อุดด้วยแผ่น
โฟมตรงกลางแล้วจึงอุดปูนทรายทั้งสองด้าน
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4.2.5 การฉาบปูน
-รอผนังที่ก่อเซ็ทตัวอย่างน้อยเป็ นเวลา 7 วัน โดยระหว่าง 7 วันนั้นให้มีการรดน้ าบ่มผนังอย่าง
ต่อเนื่องด้วย
-เช็คสภาพผิวผนังว่าอิฐยึดเกาะกันดี ผนังไม่โอนเอนเคลื่อนไหวได้ หากผนังมีการโน้มเอียงหรื อเว้า
ยุบ จนเกินกว่าที่ปูนฉาบจะปิ ดผิวและทาให้ได้ระดับเท่ากัน (เมื่อฉาบไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร) ให้สกัดส่ วนเว้า
แอ่นออก เพื่อลดโอกาสหลุดล่อนจากการฉาบที่หนาเกินไป
-จับเซี้ยมและจับปุ่ ม เพื่อเป็ นการฉาบให้ได้ระดับ และความหนาที่เหมาะสม
-ติดลวดตะแกรง หรื อกรงไก่ บริ เวณมุมวงกบประตูและหน้าต่าง เพื่อลดโอกาสแตกร้าวจากการยืด
หดตัวของปูนซี เมนต์ รวมถึงรอยต่อของวัสดุต่างชนิ ด เช่น ระหว่างส่ วนก่ออิฐกับเสาเอ็นและคานทับหลัง
ระหว่างร่ องการเดินท่อเดินสายไฟซึ่งปิ ดทับด้วยปูนแล้วกับส่ วนก่ออิฐ
-ก่อนการฉาบ 1 วัน ให้มีการรดน้ าในช่ วงเย็น จากนั้นก่อนทาการฉาบในวันถัดไปให้รดน้ าผนัง
ในช่วงเช้า ทิ้งให้หมาดก่อนทาการฉาบ ห้ามฉาบขณะที่ผนังยังเปี ยกน้ า เพราะจะทาให้ปูนไม่ยดึ เกาะ
-การฉาบชั้น โดยควรฉาบไม่เกิน 1.5 เซนติเมตรเท่านั้น เพราะจะต้องมีการฉาบในชั้นถัดไปเพี่อให้
ผิวได้ระดับและเรี ยบเนียน จากนั้นให้ใช้ไม้บรรทัดปาดปูนในการปรับผิวหน้าให้ได้ระดับ หมายระยะตามที่
จับเซี้ยมและจับปุ่ มไว้ โดยสามเหลี่ยมปาดปูนจะทาหน้าที่เฉือนเนื้อปูนที่ลน้ เกินจากระดับที่จบั ปุ่ ม และเซี้ยม
ไว้ และสามารถเติมเนื้อปูนในส่ วนที่ยงั พร่ องไปได้
-การฉาบทับหน้า เป็ นการขึ้นปูนเนื้อละเอียด ทาการตีน้ าลงฟอง เพื่อให้ผนังเรี ยบเนียน โดยใช้แปรง
สลัดน้ าไปที่เนื้อปูนที่เริ่ มแห้งหมาด ๆ ใช้เกรี ยงไม้ลูบไปมาให้ทว่ั เพื่อเกลี่ยเม็ดทรายที่ผสมอยูใ่ ห้เรี ยงตัวเรี ยบ
เนี ยนเสมอกัน จากนั้นใช้ฟองน้ าที่ชุบน้ าและบิดจนแห้ง ประกบบนเกี ยงไม้ลูบซ้ าอีกครั้งให้ทวั่ ผนัง ทั้งนี้
เมื่อรวมกับผิวชั้นก่อนหน้านี้ไม่ควรหนาเกินไปกว่า 2.5 เซนติเมตร
-การบ่มผิว ควรมีการรดน้ าผนังอย่างต่อเนื่องไปอีกวันละอย่างน้อย 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 – 7 วัน
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รู ปที่ 4.5.2 การจับเสี้ ยม

รู ปที่ 4.5.2 (ก) ฉาบภายนอก
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รู ปที่ 4.5.2(ข) ฉาบภายใน

รู ปที่ 4.5.2 (ค) ติดกรงไก่

61
4.6 ปั ญหาหน้างาน
1. ไม่มีการทาความสะอาดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เป็ นต้น ทาให้พ้นื ที่ในการ
ทางานค่อนข้างยากลาบากเพราะพื้นที่โครงการมีขนาดเล็ก
วิธีการแก้ปัญหา
ทาการแจ้งเจ้าของโครงการและนารถขนวัสดุไปทิ้งในทุกๆ3วัน

รู ปปัญหาหน้างานที่ 1
2. ระหว่างการฉาบปูน เศษปูนกระเด็นไปบริ เวณบ้านข้างเคียง
วิธีการแก้ปัญหา
ให้คนงานไปทาความสะอาด และทางโครงการทาการขึงแสลนเพิ่มให้หนาขึ้น

62

รู ปปัญหาหน้างานที่ 2
3. การติดต่อสื่ อสารกันค่อนข้างลาบาก เนื่องจากไม่มีวิทยุสื่อสาร และคนงานบางคนเป็ นแรงงานต่าง
ด้าว
วิธีการแก้ปัญหา
มีวิทยุสื่อสาร และสาหรับแรงงานต่างด้าว ต้องใช้คนที่พดู เข้าใจช่วยแปลให้
4. การใช้งานปลัก๊ ไฟที่ไม่มีความปลอดภัยของผูร้ ับเหมา
วิธีแก้ปัญหา
แจ้งทางผูร้ ับเหมา ไม่ให้ใช้ปลัก๊ ไฟหรื อเครื่ องมือที่จะเป็ นอันตรายอีก
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รู ปปัญหาหน้างานที่ 3
5. ปัญหาความล่าช้าและวิธีแก้ปัญหา
ปัญหา
- สภาพอากาศในหน้าฝน ทาให้ไม่สามารถเทคอนกรี ตได้เป็ นเวลาหลายวัน
วิธีการแก้ปัญหา
- สภาพอากาศไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ตอ้ งมีการวางแผนและตรวจสอบสภาพอากาศเสมอ
ปัญหา
- จานวนคนงานไม่เพียงพอ ทาให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก
วิธีการแก้ปัญหา
- สัง่ คนงานเพิ่มเพื่อให้งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างไวที่สุด
ปัญหา
- การเบิกจ่ายเงินจากเจ้าของบ้านล่าช้า
วิธีการแก้ปัญหา
- ผูร้ ับเหมาจาเป็ นต้องมีเงินหมุนเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน
ปัญหา
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- ผูร้ ับเหมาทิ้งงานกะทันหัน
วิธีการแก้ปัญหา
- ทางบริ ษทั รี บหาผูร้ ับเหมาเป็ นเวลาเร็ วที่สุด
ปัญหา
- ปัญหาจากการก่อผนังไม่ได้แนว
วิธีการแก้ปัญหา
- รื้ อผนังและตั้งแนวดิ่งใหม่
ปัญหา
- มีการเปลี่ยนแบบจากเจ้าของบ้านและไม่ได้มีการประชุม
วิธีการแก้ปัญหา
- ต้องมีการแก้ปัญหา โดยการประชุมจัดทุกๆสัปดาห์ เพื่อแก้ปัญหาในทุกๆด้านได้อย่าง
รวดเร็ ว
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บทที่ 5
สรุ ป
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานกับวัตถุประสงค์
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โครงงานเล่มนี้ ได้รวบรวมขั้นตอนการวางแผนการก่อสร้างและแนวทางในการ
ก่อสร้างอื่นๆของโครงการเฮาส์พทั ยา การทาโครงงานเล่มนี้ ทาให้ตวั ผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และได้พบเห็นถึง
ปัญหาต่างๆในขั้นตอนของการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนในการทางาน
5.1.2 ข้อจากัดและปัญหาของโครงงาน
โครงงานเล่มนี้ ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลในการจัดทาเป็ นเวลา 4 เดือน จึงทาให้ เนื้อหาและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่รวบรวมมา อาจจะมีนอ้ ยเกินไป
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
คณะผูจ้ ดั ทา อยากให้รายงานเล่มนี้ มีผจู ้ ดั ทาโครงงานเรื่ องนี้ ต่อไป เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลใน
การศึกษา และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานหสกิจศึกษา
ทาให้ตวั นักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานกับการทางานจริ ง ได้ทางานในองค์การงานจริ ง และทาให้ตวั นักศึกษามี
ประสบการณ์ทางานจริ ง และได้นาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กสหกิจไปใช้ในการทางานจริ งและฝึ กให้เราได้ใช้
ทักษะต่างๆที่จะต้องเรี ยนรู ้ในการฝึ กปฏิบตั ิงาน การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
อย่างมากในอนาคตเมื่อเราต้องไปทางานจริ ง ก็จะทาให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับที่ทางานได้อย่างรวดเร็ ว
5.2.2 ข้อเสี ยของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในการฝึ กปฏิบตั ิงานในโครงการก่อสร้างในช่วงเวลาแรก เกิดความยากลาบากเพราะโครงการไม่มีบนั ได ทา
ให้เกิดความลาบากเมื่อขึ้นไปตรวจสอบงาน ทาให้เกิดความเสี่ ยงและอันตรายถ้าพลาดตกลงมา ในการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานบางครั้งต้องรอเวลานานเพราะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีขอบเขตที่จากัด จึงทาให้เสี ยเวลาในการ
ฝึ กงาน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกรู ปที่ 1 เคลียพื้นที่หน้างาน

ภาคผนวกรู ปที่ 2 ตอกเสาเข็มแบบสามขา
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ภาคผนวกรู ปที่ 3 เปิ ดหน้าดินเตรี ยมตัดหัวเข็ม

ภาคผนวกรู ปที่ 4 ตัดหัวเข็มแล้วเสร็ จ
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ภาคผนวกรู ปที่ 5 การขึงเอ็นเพื่อสร้างเป็ นแนวจาลอง

ภาคผนวกรู ปที่ 6 การดิ่งจากแนวเอ็นลงมายังบริ เวณเข็ม

ภาคผนวกรู ปที่ 7 การวัดจากเส้นเอ็นไปถึงเข็ม
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ภาคผนวกรู ปที่ 8 ตรวจสอบเสาเข็มโดยวิธี Seismic test

ภาคผนวกรู ปที่ 9 ผูกเหล็กฐานราก

72

ภาคผนวกรู ปที่ 10 ผูกเหล็กเสา

ภาคผนวกรู ปที่ 11 เข้าแบบฐานราก
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ภาคผนวกรู ปที่ 12 ติดตั้งเสาลงฐานราก

ภาคผนวกรู ปที่ 13 การตรวจ Slump
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ภาคผนวกรู ปที่ 14 การตรวจ Slump

ภาคผนวกรู ปที่ 15 การเทคอนกรี ตลงฐานราก
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ภาคผนวกรู ปที่ 16 ตรวจสอบระดับคอนกรี ตด้วยไม้ที่พนั เทปใส

ภาคผนวกรู ปที่ 17 ไม้พนั เทปใส
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ภาคผนวกรู ปที่ 18 ปาดหน้าปูน

ภาคผนวกรู ปที่ 19 ฐานรากหลังจากถอดแบบ

ภาคผนวกรู ปที่ 20 การบ่มคอนกรี ตด้วยวิธีห่อพลาสติก
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ภาคผนวกรู ปที่ 21 การผูกเหล็กคาน

ภาคผนวกรู ปที่ 22 เข้าแบบคาน

ภาคผนวกรู ปที่ 23 เทคอนกรี ต
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ภาคผนวกรู ปที่ 24 เข้าแบบเสาตอม่อ

ภาคผนวกรู ปที่ 25 เทคอนกรี ตเสาตอม่อ

ภาคผนวกรู ปที่ 26 หลังจากแกะแบบเสาตอม่อ
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ภาคผนวกรู ปที่ 27 เหล็กเสริ มจากคานที่พบั ลงมา

ภาคผนวกรู ปที่ 28 ผูกเหล็กพื้น

ภาคผนวกรู ปที่ 29 ปูเหล็ก wire mesh
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ภาคผนวกรู ปที่ 30 เทคอนกรี ตบนพื้นสาเร็จ

ภาคผนวกรู ปที่ 31 การบ่มคอนกรี ตด้วยกระสอบป่ าน

ภาคผนวกรู ปที่ 32 เข้าแบบเสา
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ภาคผนวกรู ปที่ 33 การผสมปูนก่อ

(ก)

(ข)
ภาคผนวกรู ปที่ 34 การป้ ายปูนที่พ้นื และอิฐมวลเบา

ภาคผนวกรู ปที่ 35 การป้ ายด้านข้างอิฐมวลเบา

(ค)
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(ก)

(ข)
ภาคผนวกรู ปที่ 36 ยึดผนังโดยใช้เหล็ก

ภาคผนวกรู ปที่ 37 การจับเสี้ ยม
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ภาคผนวกรู ปที่ 38 ฉาบภายนอก

ภาคผนวกรู ปที่ 39 ฉาบภายใน
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ภาคผนวกรู ปที่ 40 ติดกรงไก่

ภาคผนวกรู ปที่ 41 ปัญหาหน้างาน (ก)
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ภาคผนวกรู ปที่ 42 ปัญหาหน้างาน (ข)

ภาคผนวกรู ปที่ 43 ปัญหาหน้างาน (ค)
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ประวัติคณะจัดทา

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวปิ ยมน วงษาเทศ
รหัสนักศึกษา : 5903900006
คณะ

: วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

: วิศวกรรมโยธา

ชื่อ – นามสกุล : นายนพเก้า ตะเพียรทอง
รหัสนักศึกษา : 5803900008
คณะ

: วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

: วิศวกรรมโยธา

ชื่อ – นามสกุล : นายภาณุพงษ์ ตรี เมฆ
รหัสนักศึกษา : 5903900018
คณะ

: วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

: วิศวกรรมโยธา

