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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของโครงงาน 

          ความเป็นมาของการปฏิบติังานสหกิจ คือการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากหอ้งเรียนมาประยกุตเ์พื่อใหใ้ชไ้ด้
จริงในการปฏิบติังานสหกิจ และเพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรงในการปฏิบติังาน เขา้ใจการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบแบบแผน เพื่อช่วยใหมี้โอกาสไดส้ร้างความเขา้ใจและคุน้เคยกบัการท างานในสถานประกอบการ
และพฒันาตนเองใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพได ้

          ความส าคญัของการปฏิบติังานสหกิจ คือตอ้งตระหนกัถึงความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ท่ีตนเองไดรั้บ
มอบหมาย สามารถปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เรียนรู้เพื่อท่ีจะพฒันาตนเอง และสามารถท างานหรือ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นการปฏิบติังานสหกิจจึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อนกัศึกษา   

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน 

          1.2.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีระบบตรงตาม  

ความตอ้งการของสถานประกอบการ 

          1.2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา ดา้นการพฒันาอาชีพ โดยการเสริมทกัษะและประสบการณ์ 

ในการท างานใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่ระบบการท างานหลงัจากส าเร็จการศึกษา 

          1.2.3 เพิ่มเติมประสบการณ์ทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ และการพฒันาตนเอง เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่
ระบบการท างาน และพร้อมใชชี้วิตในสังคมการท างานในอนาคต 

          1.2.4 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัสถานประกอบการในการพฒันา
คุณภาพของนกัศึกษา 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

          1.3.1 น าไปใชใ้นการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง 

          1.3.2 น าไปใชต้รวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานก่อสร้าง 
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1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

          1.4.1 เขา้ใจหลกัการกระบวนการ และเขา้ใจขั้นตอนของการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง 
และท าใหก้ารท างานก่อสร้างมีคุณภาพมากข้ึน 

          1.4.2 เขา้ใจหลกัการท างานของการก่ออิฐฉาบปูน 

          1.4.3 สามารถอ่านแบบแปลน ควบคุมงาน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพงานได ้
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บทท่ี 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) 

การบริหารงานก่อสร้าง คือ งานจดัการงานก่อสร้าง ครอบคลุมทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้างงานจดัการ

งานก่อสร้างท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตอ้งเกิดจากความรู้ทางดา้นเทคนิค ขั้นตอนการออกแบบ ความรู้

เก่ียวกบัอาคาร หรือส่ิงก่อสร้างความรู้ดา้นการจดัการ ครอบคลุมทั้งการจดัองคก์ร การวางแผนการท างาน 

การประสานงาน และการควบคุมจดัการใหง้านก่อสร้างทุกขั้นตอนมีคุณภาพเสร็จตามกรอบเวลา และอยูใ่น

งบประมาณท่ีก าหนด 

โครงการก่อสร้างมี ปัจจยัทั้ง 3 อยา่งคือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทั้ง 3 อยา่ง = การแสวงหาคนท่ีจะมาเก่ียวขอ้งทั้งหมดของโครงการ (TEAM) 

 

 

 

คุณภาพ 

Quality 

เวลา 

Time 

งบประมาณ 

Cost 
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2.2 ผูเ้ก่ียวขอ้งในการท างานโครงการ (TEAM) 

เจา้ของโครงการ                                                                        Owner 

ผูอ้อกแบบ                                                                                 Designer             

ผูบ้ริหารโครงการ/ผูจ้ดัการงานก่อสร้าง                                    CM           

ผูส้ ารวจปริมาณ และราคา                                                         QS 

ผูรั้บเหมาหลกั                                                                           Contractor     

ผูรั้บเหมางานเฉพาะทาง (งานเสาเขม็, งานระบบลิฟต)์            Specialist Contractor     

2.2.1 ประเภทของงานก่อสร้าง 

งานก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั (Residential Construction) 

งานก่อสร้างเพื่อธุรกิจการคา้ (Building Construction for business) 

งานก่อสร้างดา้นอุตสาหกรรม (Industrial Construction) 

งานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือ งานสาธารณูปโภค (Heavy engineering Construction) 

2.3 บทบาทของการจดัการงานก่อสร้าง 

การจดัการงานก่อสร้าง มีบทบาทอยา่งมากในระบบงานก่อสร้างในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซ่ึงดูจาก

หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเปิด ผูท่ี้เป็น CM (Construction Management) จะมีส่วนร่วมตั้ งแต่เร่ิมคิด

โครงการก่อสร้างจนส้ินสุดโครงการส่วนในประเทศไทยนั้นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีประสานงานและบริหารจดัการ

งานก่อสร้างจะเป็นวิศวกรเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆ แลว้วิศวกรไม่ไดมี้พื้นฐานในการบริหารมากนกัเพราะ

วิศวกรศึกษาเน้นถึงการค านวณโครงสร้างของอาคารไม่ไดมุ้ง้เน้นไปบริหารและควบคุมวตัถุดิบของงาน

ก่อสร้าง 

2.4 คุณสมบติัส าคญัของ CM/PM 

การเป็นนกัประสานงาน ผูส้ามารถประสานงานและประสานประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งในการทางานแต่ละ

ขั้นตอน เพื่อเป้าหมายร่วมกนั คือ ความส าเร็จของโครงการ 
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2.5 การจดัการงานก่อสร้าง 

การจดัการงานก่อสร้าง เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานก่อสร้าง ซ่ึงงานก่อสร้าง ประกอบดว้ยทรัพยากร 4 
ประเภท คือ คน เงิน วสัดุ และเคร่ืองจกัร ผสมผสานกนั จนโครงการส าเร็จ โดยใชว้ิธีปฏิบติัและการจดัการ 
ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ การบริหารงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

1) คน 

2) เงิน 

3) วสัดุ 

4) เคร่ืองจกัร 

5) วิธีปฏิบติั และการปฏิบติังาน 

6) การจดัการ 

2.5.1 หลกัส าคญัของการจดัการ คือการน าทรัพยากรท่ีมีอยู ่คือ คน เงิน วสัดุ และเคร่ืองจกัร มาด าเนินการให้
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามตอ้งการ โดยเลือกวิธีปฏิบติัและการจดัการกระบวนการจดัการงาน
ก่อสร้าง แบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนงาน การจดัระบบงาน การอ านวยการและด าเนินงาน และ
การควบคุมผลงาน 

1) การวางแผนงาน คือการตดัสินใจล่วงหนา้ เพื่อก าหนดวา่ จะท าอะไร อยา่งไร เม่ือไร และใครเป็นผูก้ระท า 
การวางแผน เป็นการเช่ือมต่อปัจจุบนั กบัส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคต 

2) การจดัระบบงาน คือการวางระบบงาน หรือจดัระเบียบในหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้เกิดผลงาน ตามท่ี
วางแผนไว ้โดยรวมกลุ่มงานท่ีเหมือนกนั เขา้ดว้ยกนั และมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ โครงสร้าง
ของหน่วยงานท่ีชดัเจนและเหมาะสม จะคล่องตวัในการท างาน 

3) การอ านวยการและด าเนินงาน คือการปฏิบติัการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่ิงท่ีส าคญัคือ ระบบ
การส่ือสารท่ีดี สะดวกและรวดเร็ว เพื่อใหก้ารประสานงานและการท างาน ในระหวา่งผูร่้วมงาน เป็นทิศทาง
เดียวกนั ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหาร ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีดี สามารถแนะน าและโนม้นา้ว ให้ผูร่้วมงาน ปฏิบติังานดว้ย
ความสามคัคี เพื่อประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน 

4) การควบคุมผลงาน คือการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้โดยการตรวจสอบผลงานท่ีท าได้
เทียบกบัแผนงานท่ีก าหนด อาจมีการแกไ้ขงานท่ีเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานและแผนงาน 
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2.6 วงจรชีวิตของโครงการ 

 

      

 

 

   

 

 

 

 

ก าหนดโครงการ (Defining the project ) คือ การก าหนดวนัท่ีเร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุด ท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้
บรรลุ วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดและเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุรวมถึงเวลาท่ีก าหนด งบประมาณ และ
ทรัพยากร การบริหารจดัการโครงการ (project management) 

วางแผน (Planning) คือ กระบวนการของการพิจารณาตดัสินใจล่วงหนา้วา่จะท าอะไร ท าอยา่งไร ท าเม่ือไหร่ 
ท าท่ีไหน ท าไม่ตอ้งท า ท าเพื่อใคร ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ และมีการเลือกวตัถุประสงค ์นโยบาย โครงการ 
และวิธีปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้นอยา่งไร    

ปฏิบัติโครงการ (Project implementing ) คือ การด าเนินการตามแผนโดยผู ้จัดการโครงการจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบซ่ึงมีอ านาจในสายงานหลกั (Line authority) และมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นโครงการใหญ่ซ่ึงตอ้งด าเนินงานในระยะสั้น การด าเนินงานตามแผนโครงการทุก
ขั้นตอนอาจส้ินเปลืองเวลา ค่าใชจ่้าย ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ  

ปิดโครงการ (Project Closing) คือ เป็นการสรุปโครงการโดยยอ้นกลบัไปดูวิธีการด าเนินโครงการและ
ประเมินโครงการเพื่อให้ทราบว่าได้เรียนรู้อะไรจากโครงการ สามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
โครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดห้รือไม่ รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและประชุมปิดโครงการ พิจารณาผลงานท่ี
ได้ของโครงการ ตรวจดูรายการงานส่งมอบ ก าหนดผูรั้บผิดชอบงานหลงัส่งมอบ ก าหนดผูป้ระเมินผล
โครงการ เสนอรายงานโครงการท่ีเสร็จแลว้ 

ช่วงท่ี 1: ก าหนดโครงการ (Defining the project ) 

ช่วงท่ี 2: วางแผน (Planning) Pre Pre-Construction 

ช่วงท่ี 3: ปฏิบติัโครงการ (Project implementing ) 

ช่วงท่ี 4 : ปิดโครงการ (Project Closing) 
Construction 

งานของทีมบริหารงาน 

โครงการก่อสร้าง 
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2.7 ขั้นตอนการบริหารโครงการก่อสร้าง(PM /CM) 

แบ่งเป็น 3 ช่วงหลกัๆ 

 ช่วงขั้นก่อนการก่อสร้าง Pre-Construction 

 ช่วงขั้นก่อสร้าง  Construction 

 ช่วงหลงัก่อสร้าง Post Construction 

2.7.1 ขั้นก่อนการก่อสร้าง Pre –Construction 

1) จดัท าแผนงานหลกัโครงการ (Project Scheduling) คือ ใช้ระยะเวลาก่ีเดือน/มีเน้ืองานอะไรบ้าง ท่ีท า 
แผนงานใชใ้นการควบคุมโครงการตั้งแต่ขั้นก่อนออกแบบหรือขั้นการออกแบบ 

2 ) จดัท าราคากลาง (Fair Cost Providing) คือ โครงการน้ีลงทุนก่อสร้างด้วยราคาเท่าไหร่ QS (Quantity 
Survey)  

3) ศึกษารูปแบบ (Design Drawing) และศึกษารายละเอียดประกอบแบบ (Specification Design  Drawing) 
คือ การศึกษาแบบเพื่อป้องกนัปัญหาในอนาคตของงานก่อสร้างและมีการ update  ขอ้มูลหรือไม่ จดัซ้ือได้
ทนัเวลาไหม/กรณีเจา้ของมีการปรับเปล่ียนเพื่อลดค่าใชจ่้าย (Cost)  

4) คัดเลือกและจัดหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง (Tendering & Contracting) คือ การจัดหาผูรั้บเหมาท่ีดีมีช่างท่ี
ช านาญในแต่ล่ะดา้น เป็นตน้ 

5) ศึกษาแผนงานก่อสร้าง (Construction Schedule) คือ ศึกษาแผนงานหลกัๆทั้งหมด โดยตรวจสอบว่า การ
วางแผนมีความเป็นไปไดไ้หมกบัขอ้มูลท่ีมี (แบบ+งบประมาณ+เวลา)หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าแผนงานหลกัโครงการ 

(Project Scheduling) 

จดัท าราคากลาง  

(Fair Cost Providing) 

ศึกษารูปแบบ (Design Drawing)  

ศึกษารายละเอียดประกอบแบบ (Specification Design  Drawing) 

คดัเลือกและจดัหา

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง  

(Tendering & Contracting) 

ศึกษาแผนงานก่อสร้าง 

(Construction Schedule) 
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2.7.2 ช่วงขั้นก่อสร้าง  Construction 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

**ถา้ท าไดดี้ตั้งแต่ช่วง Pre-Con ปัญหาในช่วงน้ีจะนอ้ย. 

-การควบคุมมลภาวะ และสร้างความปลอดภยั: ข้ึนอยู่กบัวิธีการก่อสร้างจะเป็นตวัก าหนดว่า “เราตอ้งลด
มลภาวะต่อสภาพแวดแลว้ หรือบา้นขา้งเคียงอยา่งไร” รักษาความปลอดภยั และควบควบการเกิดอุบติัเหตุให้
นอ้ยท่ีสุด 

-การรายงานผล: เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีเราจะยอ้นกลบัมาใชใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหาข้ึนมา 

-การตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์: ตามรายละเอียดท่ีตกลงในสัญญา (งานเอกสาร) 

-การจดัท างานตวัอยา่ง: ตามรายละเอียดท่ีตกลงในสัญญา (งานSite) 

 

ควบคุมคุณภาพงาน 

(Quality Controlling)  

ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง 

(Scheduling Controlling)  

ควบคุมงบประมาณ/บริหารงานเพิ่ม-ลด 

(Scheduling Controlling) 

ควบคุมมลภาวะ และสร้างความปลอดภยั 

 (Environment & Safety Controlling) 

การจดัประชุมและการประสานงาน 

(Meeting & Cooperation)  

ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ 

(Material)  

รายงานผล 

(Reporting) 

(Environment & Safety 

Controlling) 

การจดัท างานตวัอยา่ง 

(Make-up) 

ตรวจสอบแบบก่อสร้าง 

(Shop Drawing)  

ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดงาน 

(Payment Monitoring)  

ตรวจสอบความครบถว้นของงาน 

(Punch List) 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงาน 

(Defect Work) 
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วสัดุสารองซ่อมแซมงาน 

(Spare Part) 

2.7.3 ช่วงหลงัก่อสร้าง Post Construction 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ตวัอยา่งแผนงาน ช่วง Pre-Construction 

 

รูปภาพท่ี 2.8 ตวัอยา่งแผนงาน ช่วง Pre-Construction 

ควบคุมการเกบ็ความเรียบร้อยของงาน 

(Defect Work)  

ตรวจสอบแบบก่อสร้างจริง 

(As -Built Drawing)  

ตรวจสอบเอกสารคู่มือวสัดุอุปกรณ์ 

(Manual) 

ติดตามผูรั้บผดิชอบใหท้างานแกไ้ขงานท่ีบกพร่องตาม

เง่ือนไขระยะเวลาบ ารุงรักษา 

สรุปการเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

(Final Budget)  

ตรวจสอบเอกสารรับประกนั 

(Guaranteel) 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน ต่อโครงการก่อนรอรับ

หลกัประกนัผลงานคืนของผูรั้บจา้ง 
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2.9 ตวัอยา่งแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 

 

รูปท่ี 2.9.1 ตวัอยา่งแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 1  

 

รูปท่ี 2.9.2 ตวัอยา่งแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 2 
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รูปท่ี 2.9.3 ตวัอยา่งแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 3 

 

รูปท่ี 2.9.4 ตวัอยา่งแผนงานก่อสร้าง ช่วง Construction 4 



   12 
 

บทท่ี 3 

รายละเอียดการปฏิบติังาน 

3.1 ขอ้มูลสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทั ส.กววีจันส์แตนเลส จ ากดั 

 ท่ีอยูส่ถานประกอบการ : 76/49 หมู่ 5 ต าบล หว้ยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี  

บริษัท ส.กวีวจัน์สแตนเลส จ ากัด เร่ิมก่อตั้ งในปี 2560 ภายใต้การบริหารงานของคุณกวีวจัน์  ส้มเช้า  

กรรมการผูจ้ดัการ โดยทางบริษทัมุ่งเน้นการก่อสร้างท่ีพกัอาศยัและการต่อเติมอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ในทุกระดบั  

 

รูปท่ี 3.1.1 ภาพ 3D โครงการเม่ือเสร็จแลว้ (ก) 

 

รูปท่ี 3.1.2 ภาพ 3D โครงการเม่ือเสร็จแลว้ (ข) 
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3.2 แผนท่ีตั้งของโครงการ 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีสถานท่ีฝึกงาน 
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3.3 ขอ้มูลโครงการ House Pattaya 

 

รายละเอียดโครงการ :       โครงการ House Pattaya 

 เจา้ของโครงการบริษทั คาสเซิล กรุ๊ปอินเตอร์เนชลัแนล จ ากดั 

 บริหารโดยบริษทั ส.กววีจันส์แตนเลสจ ากกั 

 ท่ีตั้งโครงการ ถนนกอไผ ่ซอย 10 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางลมุง จงัหวดัชลบุรี 

ลกัษณะโครงการ   :  1 โครงการ 1 อาคาร สูง 4 ชั้น 

พื้นท่ีโครงการ          :  17*23 

จ านวนยนิูค           :  1 ยนิูค 

ลกัษณะหอ้งแต่ล่ะชั้น      :   ชั้น 2,3และ4  มี  1 หอ้งนอน 1 หอ้งรับแขก 1 หอ้งครัว 1 หอ้งแม่บา้น และ                       

          หอ้งน ้า  3 หอ้ง   ชั้น 1 มี 1 หอ้งออกก าลงักาย และ 1 หอ้งแม่บา้น 

 

 

รูปท่ี 3.3 พ้ืนท่ีของโครงการ 
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3.4 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

          การควบคุมและตรวจสอบงาน 

- ตรวจสอบการก่ออิฐและฉาบปูน 

- ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาหนา้งาน 

- วางแผนการท างานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

3.5 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

          วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562  

 

3.6 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1.ศึกษาหวัขอ้ในการท าโครงงาน           

2. รวบรวมขอ้มูล           

3.คน้หาปัญหาในการท างาน           

4.จดัท าขอ้มูล           

5.จดัเตรียมเอกสารประกอบการ           

6.จดัท าโครงงานและสรุปผล           

ตารางท่ี 3.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 
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3.7 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 

 

รูปท่ี 3.7 พนกังานท่ีปรึกษา 

 

นายหสัทชยั อรุณศร ี            

ต าแหน่ง Site Engineer 
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บทท่ี4 

ล าดบัขั้นตอนการท างานและปัญหาท่ีเกิดระหวา่งการท างาน 

4.1 การวางแผนการก่อสร้าง 

 การวางแผนงานก่อสร้าง เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั ในการบริหารงานก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพ หาก
ไม่มีการวางแผนงานก่อสร้างไว ้หรือวางแผนไวไ้ม่ถูกตอ้ง การควบคุมโครงการ จะท าไดล้  าบาก เน่ืองจาก 
ไม่มีขอ้มูลท่ีจะใชต้รวจสอบ ความกา้วหนา้ของโครงการ ท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรค ต่าง ๆ 
ได ้การท างานท่ีมีการวางแผน เป็นการท างานท่ีดี รอบคอบ และลดความผิดพลาด ต่าง ๆ ในการท างาน ลง
ได ้

 เน่ืองจากทางโครงการ ไม่ได้มีการวางแผนวนัเวลาในการท างานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร จึง
จ าเป็นตอ้งท าตารางแผนการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานใหเ้ป็นไปตามระบบและแบบแผน 

 

 

ตารางท่ี 4.1  ตารางแผนภูมิแบบแท่งแสดงระยะการก่อสร้าง 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

งานเสาเข็ม

งานฐานราก

งานโครงสรา้ง

งานผนัง,ประต,ูหนา้ตา่ง 

งานฝ้าเพดาน พื้น

งานไฟฟ้า ปะปา

งานสี

งานท าความสะอาด

ระยะเวลา (เดอืน)

รายละเอยีด
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4.2 ตารางแผนการก่อสร้างตามโครงการและหนา้งานจริง 

4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ 

 

ตารางท่ี 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (1) 

1

2

3

4 งานถงัน ้าดีและถงัน ้าเสียใตดิ้น

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

27 เม.ย - 26 พ.8 

10 20 30 40 50 60 100 110 12070

คานรับพ้ืน ชั้น3

No. กิจกรรม

เคลียพ้ืนท่ี+วางผงัอาคาร

งานเขม็เจาะ

ฟุตต้ิงและเสาตอม่อ

คานคอดิน

พ้ืน

เสา

คานรับพ้ืน ชั้น2

27 พ.ค - 25 มิ.ย 61 26 มิ.ย - 25 ก.ค 61

130 140 150

พ้ืน ชั้น2

เสา ชั้น2

พ้ืน ชั้น3

เสา ชั้น3

คานรับพ้ืน ชั้น4

พ้ืน ชั้น4

เสา ชั้น4

80 90

26 ก.พ - 27 มี.ค 61 28 มี.ค - เม.ย 61
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ตารางท่ี 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (2) 

1

2

3

4 งานถงัน ้าดีและถงัน ้าเสียใตดิ้น

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

คานรับพ้ืน ชั้น2

พ้ืน ชั้น2

เสา ชั้น2

คานรับพ้ืน ชั้น3

พ้ืน ชั้น3

เสา ชั้น3

คานรับพ้ืน ชั้น4

พ้ืน ชั้น4

No. กิจกรรม

พ้ืน

เสา

เคลียพ้ืนท่ี+วางผงัอาคาร

งานเขม็เจาะ

ฟุตต้ิงและเสาตอม่อ

คานคอดิน

24 ต.ค - 22 พ.ย 61 23 พ.ย - 22 ธ.ค 61

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

26 ก.ค -  24 ส.ค 61 25 ส.ค - 23 ก.ย 61 24 ก.ย  - 23 ต.ค 61

เสา ชั้น4

300
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ตารางท่ี 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (3) 

1

2

3

4 งานถงัน ้าดีและถงัน ้าเสียใตดิ้น

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

440 450

เคลียพ้ืนท่ี+วางผงัอาคาร

งานเขม็เจาะ

ฟุตต้ิงและเสาตอม่อ

21 ก.พ - 22 มี.ค 62 23 มี.ค -21 เม.ย 62 22 เม.ย - 21 พ.ค 62

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430
กิจกรรม

23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62 22 ม.ค - 20 ก.พ 62

เสา ชั้น4

No.

คานคอดิน

พ้ืน

เสา

คานรับพ้ืน ชั้น2

พ้ืน ชั้น2

เสา ชั้น2

คานรับพ้ืน ชั้น3

พ้ืน ชั้น3

เสา ชั้น3

คานรับพ้ืน ชั้น4

พ้ืน ชั้น4
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ตารางท่ี 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (4) 

17

18 งานบนัไดชั้น1-2 คสล.

19 งานบนัไดชั้น2-3 คสล.

20 งานบนัไดชั้น3-4 คสล.

21

22

23

24

25 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น1

26 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น2

27 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น3

28 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น4

29

30

31

32

350

24 ก.ย  - 23 ต.ค 61 24 ต.ค - 22 พ.ย 61 23 พ.ย - 22 ธ.ค 61 23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62 

220 230 240 250 260 270 280

ฉาบปนู ชั้น3

ฉาบปนู ชั้น4

360

22 ม.ค - 20 ก.พ 62

340
No. กิจกรรม

290 300 310 320 330

ฉาบปนู ชั้น2

เทปิดชั้นหลงัคา(ดาดฟ้า)

ก่ออิฐ ชั้น1

ก่ออิฐ ชั้น2

ก่ออิฐ ชั้น3

ก่ออิฐ ชั้น4

ฉาบปนู ชั้น1
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ตารางท่ี 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (5) 

17

18 งานบนัไดชั้น1-2 คสล.

19 งานบนัไดชั้น2-3 คสล.

20 งานบนัไดชั้น3-4 คสล.

21

22

23

24

25 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น1

26 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น2

27 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น3

28 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น4

29

30

31

32

No. กิจกรรม
21 ก.พ - 22 มี.ค 62 23 มี.ค -21 เม.ย 62 22 เม.ย - 21 พ.ค 62 22 พ.ค - 20 มิ.ย 62 21 มิ.ย - 20 ก.ค 62

ฉาบปนู ชั้น1

ฉาบปนู ชั้น2

ฉาบปนู ชั้น3

ฉาบปนู ชั้น4

510

เทปิดชั้นหลงัคา(ดาดฟ้า)

ก่ออิฐ ชั้น1

ก่ออิฐ ชั้น2

ก่ออิฐ ชั้น3

370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

ก่ออิฐ ชั้น4
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ตารางท่ี 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (6) 

33 ฉาบปนูภายนอก

34 ทาสี ภายนอก,ภายใน

35 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า1

36 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า2

37 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า3

38 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า4

39 งานร้อยสายไฟชั้น1

40 งานร้อยสายไฟชั้น2

42 งานร้อยสายไฟชั้น3

43 งานร้อยสายไฟชั้น4

44

45

46

47

48

23 พ.ย - 22 ธ.ค 61 23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62 22 ม.ค - 20 ก.พ 62 21 ก.พ - 22 มี.ค 62 23 มี.ค -21 เม.ย 62
No. กิจกรรม

กระเบ้ือง ชั้น1

360 370 380 390 400 410 420

ติดตั้งประตูหน้าต่างทกุชั้น

กระเบ้ือง ชั้น3

กระเบ้ือง ชั้น4

กระเบ้ือง ชั้น2

280 290 300 310 320 330 340 350
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ตารางท่ี 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (7) 

33 ฉาบปนูภายนอก

34 ทาสี ภายนอก,ภายใน

35 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า1

36 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า2

37 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า3

38 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า4

39 งานร้อยสายไฟชั้น1

40 งานร้อยสายไฟชั้น2

42 งานร้อยสายไฟชั้น3

43 งานร้อยสายไฟชั้น4

44

45

46

47

48

ติดตั้งประตูหน้าต่างทกุชั้น

กระเบ้ือง ชั้น1

กระเบ้ือง ชั้น2

กระเบ้ือง ชั้น3

กระเบ้ือง ชั้น4

20 ส.ค - 18 ก.ย 62

430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570
กิจกรรม

22 เม.ย - 21 พ.ค 62 22 พ.ค - 20 มิ.ย 62
No.

21 มิ.ย - 20 ก.ค 62 21 ก.ค - 19 ส.ค 61
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ตารางท่ี 4.2.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (8) 

 

 

 

49 ติดตั้งฝ้าเพดาน

50

51

52 งานราวระเบียง

53 งานท าความสะอาดเกบ็รายละเอียด

54 งานสุขาภิบาลภายนอก

590
No. กิจกรรม

21 มิ.ย - 20 ก.ค 62 21 ก.ค - 19 ส.ค 61 20 ส.ค - 18 ก.ย 62

500 510 520 530 540 550 560 570 580

ติดตั้งราวบนัไดและวสัดุปผิูวบนัได

ติดตั้งสุขภณัฑท์ั้งหมด

490

19 ก.ย - 18 ต.ค 62
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4.3 แผนการก่อสร้างตามงานจริง 

4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ 

 

ตารางท่ี 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (1) 

1

2

3

4 งานถงัน ้าดีและถงัน ้าเสียใตดิ้น

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

คานรับพ้ืน ชั้น3

พ้ืน ชั้น3

เสา ชั้น3

คานรับพ้ืน ชั้น4

พ้ืน ชั้น4

เสา ชั้น4

คานคอดิน

พ้ืน

เสา

คานรับพ้ืน ชั้น2

พ้ืน ชั้น2

เสา ชั้น2

130 140 150

เคลียพ้ืนท่ี+วางผงัอาคาร

งานเขม็เจาะ

ฟุตต้ิงและเสาตอม่อ

26 มิ.ย - 25 ก.ค 61

10 20 30 40 50 60 70 80 90
No. กิจกรรม

26 ก.พ - 27 มี.ค 61 28 มี.ค - 26 เม.ย 61 27 เม.ย - 26 พ.ค 27 พ.ค - 25 มิ.ย 61

100 110 120
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ตารางท่ี 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (2) 

 

1

2

3

4 งานถงัน ้าดีและถงัน ้าเสียใตดิ้น

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

คานรับพ้ืน ชั้น3

พ้ืน ชั้น3

เสา ชั้น3

คานรับพ้ืน ชั้น4

พ้ืน ชั้น4

เสา ชั้น4

คานคอดิน

พ้ืน

เสา

คานรับพ้ืน ชั้น2

พ้ืน ชั้น2

เสา ชั้น2

280 290 300

เคลียพ้ืนท่ี+วางผงัอาคาร

งานเขม็เจาะ

ฟุตต้ิงและเสาตอม่อ

23 พ.ย - 22 ธ.ค 61

160 170 180 190 200 210 220 230 240
No. กิจกรรม

26 ก.ค -  24 ส.ค 61 25 ส.ค - 23 ก.ย 61 24 ก.ย  - 23 ต.ค 61 24 ต.ค - 22 พ.ย 61

250 260 270
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ตารางท่ี 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (3) 

 

1

2

3

4 งานถงัน ้าดีและถงัน ้าเสียใตดิ้น

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

430 440 450

เคลียพ้ืนท่ี+วางผงัอาคาร

งานเขม็เจาะ

พ้ืน

22 เม.ย - 21 พ.ค 62

310 320 330 340 350 360 370 380 390

ฟุตต้ิงและเสาตอม่อ

คานคอดิน

No. กิจกรรม
23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62 22 ม.ค - 20 ก.พ 62 21 ก.พ - 22 มี.ค 62 23 มี.ค -21 เม.ย 62

400 410 420

เสา ชั้น3

คานรับพ้ืน ชั้น4

พ้ืน ชั้น4

เสา ชั้น4

เสา

คานรับพ้ืน ชั้น2

พ้ืน ชั้น2

เสา ชั้น2

คานรับพ้ืน ชั้น3

พ้ืน ชั้น3
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ตารางท่ี 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (4) 

 

17

18 งานบนัไดชั้น1-2 คสล.

19 งานบนัไดชั้น2-3 คสล.

20 งานบนัไดชั้น3-4 คสล.

21

22

23

24

25 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น1

26 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น2

27 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น3

28 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น4

29

30

31

32

ก่ออิฐ ชั้น3

ก่ออิฐ ชั้น4

ฉาบปนู ชั้น1

ฉาบปนู ชั้น2

ฉาบปนู ชั้น3

ฉาบปนู ชั้น4

340 350 360

เทปิดชั้นหลงัคา(ดาดฟ้า)

ก่ออิฐ ชั้น1

ก่ออิฐ ชั้น2

22 ม.ค - 20 ก.พ 62

220 230 240 250 260 270 280 290 300
No. กิจกรรม

24 ก.ย  - 23 ต.ค 61 24 ต.ค - 22 พ.ย 61 23 พ.ย - 22 ธ.ค 61 23 ธ.ค 61 - 21 ม.ค 62 

310 320 330
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ตารางท่ี 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (5) 

 

17

18 งานบนัไดชั้น1-2 คสล.

19 งานบนัไดชั้น2-3 คสล.

20 งานบนัไดชั้น3-4 คสล.

21

22

23

24

25 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น1

26 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น2

27 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น3

28 งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลชั้น4

29

30

31

32

23 มี.ค -21 เม.ย 62 22 เม.ย - 21 พ.ค 62 22 พ.ค - 20 มิ.ย 62 21 มิ.ย - 20 ก.ค 62

370 380 390 400 410 420 490 500 510430 440 450 460 470 480
No. กิจกรรม

21 ก.พ - 22 มี.ค 62

ก่ออิฐ ชั้น3

ก่ออิฐ ชั้น4

ฉาบปนู ชั้น1

ฉาบปนู ชั้น2

ฉาบปนู ชั้น3

ฉาบปนู ชั้น4

เทปิดชั้นหลงัคา(ดาดฟ้า)

ก่ออิฐ ชั้น1

ก่ออิฐ ชั้น2
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ตารางท่ี 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (6) 

 

33 ฉาบปนูภายนอก

34 ทาสี ภายนอก,ภายใน

35 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า1

36 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า2

37 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า3

38 งานติดตั้งทอ่ไฟฟ้า4

39 งานร้อยสายไฟชั้น1

40 งานร้อยสายไฟชั้น2

42 งานร้อยสายไฟชั้น3

43 งานร้อยสายไฟชั้น4

44

45

46

47

48

600

20 ส.ค - 18 ก.ย 6221 ก.ค - 19 ส.ค 61

590580570560550540530520

19 ต.ค - 17 พ.ย 62 18 พ.ย - 17 ธ.ค 62

610 620 630 640 650 660
No. กิจกรรม

ติดตั้งประตูหน้าต่างทกุชั้น

กระเบ้ือง ชั้น1

กระเบ้ือง ชั้น2

กระเบ้ือง ชั้น3

กระเบ้ือง ชั้น4

19 ก.ย - 18 ต.ค 62
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ตารางท่ี 4.3.1 แผนการก่อสร้างตามโครงการ (7) 

ติดตั้งฝ้าเพดาน

งานราวระเบียง

งานท าความสะอาดเกบ็รายละเอียด

งานสุขาภิบาลภายนอก

ติดตั้งราวบนัไดและวสัดุปผิูวบนัได

ติดตั้งสุขภณัฑท์ั้งหมด

550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 665
กิจกรรม

20 ส.ค - 18 ก.ย 62 19 ก.ย - 18 ต.ค 62 19 ต.ค - 17 พ.ย 62 18 พ.ย - 17 ธ.ค 62 18 ธ.ค 62 - 22 ธ.ค  62
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 สีแดง หมายถึง หยดุงาน 

   สีด า   หมายถึง ท างานล่าชา้ 

   สีเหลือง หมายถึง การท างานปกติ 

 สีเขียว หมายถึง การวางแผนงานหลงัจากสหกิจเสร็จ 

หมายเหตุ : วนัหยดุคนงาน วนัหยดุเทศกาลคิดรวมในวนัท างานปกติ 

4.3.2 งานล่าชา้                                             

- งานเขม็เจาะ ล่าชา้ 10 วนั เน่ืองจาก คนงานลากลบัช่วงสงกรานตแ์ละเขม็บางตน้กดไม่

ลง จึงตอ้งใชเ้วลานาน 

- งานฟุตต้ิงและเสาตอม่อ ล่าชา้ 10 วนั เน่ืองจาก คนงานขาดกะทนัหนั 

- งานคานคอดิน ล่าชา้ 10 วนั เน่ืองจาก สภาพอากาศ ฝนตก 

- งานพื้นชั้น2 ล่าชา้ 5 วนั เน่ืองจาก มีการสัง่หยดุงานคนงาน เพราะการเงินมีปัญหา 

- งานคานรับพื้นชั้น4 ล่าชา้ 10 วนั เน่ืองจาก คนงานลาหยดุปีใหม่ 

- หลงัจากก่ออิฐชั้น2 เสร็จมีการหยดุงาน 20 วนั เน่ืองจาก ผูรั้บเหมาออกกะทนัหนั จึง

ตอ้งหยดุไซส์เพื่อหาผูรั้บเหมาเจา้ใหม่ 

- ก่ออิฐชั้น3 ล่าชา้ 5 วนั เน่ืองจาก ช่างเจา้เก่าก่อผนงัชั้น2 ไม่ไดด่ิ้งในบางผนงั จึงตอ้งมี

การทุบและก่อใหม่ 

- งานอ่ืนๆ เช่น บางวนัมีคนงานนอ้ย มีการเปล่ียนแบบกะทนัหนั เป็นตน้ 
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4.4 ขั้นตอนการท างานโครงการ 

 4.4.1 เคลียพื้นท่ีหนา้งาน 

 

รูปท่ี 4.4.1 เคลียพ้ืนท่ีหนา้งาน 
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4.4.2 การตอกเสาเขม็ 

โครงการน้ีท าเสาเขม็เจาะชนิดน้ี ประกอบดว้ยอุปกรณ์ค่อนขา้งเลก็ไม่ยุง่ยากเคล่ือนยา้ยสะดวก ไม่
ตอ้งการบริเวณท างานมากนัก อุปกรณ์หลกัประกอบด้วย ขาหยัง่ 3 ขา ( TRIPOD ) ปลอกเหล็กชั่วคราว 
(Temporary Casing) กระเชา้ตกัดิน (Bucket) ลูกตุม้ (Cylindrical Hammer)และเคร่ืองกวา้นลม(Air Winch) 

เม่ือเจาะเขม็เสร็จแลว้และท้ิงระยะบ่มคอนกรีตไวป้ระมาณ 14 วนัก็จะด าเนินงานเปิดหนา้ดิน เพื่อท าการตดั
เขม็และตรวจสอบเขม็ต่อไป 

 

 

รูปท่ี 4.4.2 ตอกเสาเขม็แบบสามขา 
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4.4.3 การตดัหวัเขม็ 

 

รูปท่ี 4.4.3 เปิดหนา้ดินเตรียมตดัหวัเขม็ 

 

รูปท่ี 4.4.3(ก) ตดัหวัเขม็แลว้เสร็จ 
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 4.4.4 ตรวจสอบการเยื้องศูนยข์องเขม็ 

การตรวจสอบการเยื้องศูนยข์องเขม็เพื่อตรวจสอบวา่ต าแหน่งเขม็เจาะในแบบกบัต าแหน่งเขม็เจาะ
จริง อยูต่  าแหน่งเดียวกนัหรือไม่  

 

 

รูปท่ี 4.4.4 การขึงเอน็เพื่อสร้างเป็นแนวจ าลอง 

 

รูปท่ี 4.4.4(ก) การด่ิงจากแนวเอน็ลงมายงับริเวณเขม็ 

 



   38 
 

 

รูปท่ี 4.4.4(ข) การวดัจากเส้นเอน็ไปถึงเขม็ 

 

 4.4.5 การตรวจสอบเสาเขม็โดยวิธี Seismic test 

 ทางโครงการตรวจสอบ โดยวิธี Seismic test คือ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตวัเสาเขม็ โดยส่ง
คล่ืนความสัน่สะเทือนจากเคร่ืองก าเนิดความถ่ี (Vibration Machine) ลงไปในเน้ือคอนกรีตของตวัเสาเขม็ 
โดยคล่ืนความถ่ีจะเกิดการสะทอ้นกลบัข้ึนมาท่ีผวิคอนกรีต ท าใหส้ามารถตรวจสอบสภาพความต่อเน่ือง
หรือความบกพร่องท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตวัเสาเขม็ได ้ขอ้ดีของการทดสอบแบบ Seismic Test คือ ขั้นตอนการ
ท างานไม่ยุง่ยากและใชเ้วลาไม่นาน ราคาไม่สูง 
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รูปท่ี 4.4.5 ตรวจสอบเสาเขม็โดยวธีิ Seismic test (ก.) 

 

รูปท่ี 4.4.5 ตรวจสอบเสาเขม็โดยวธีิ Seismic test (ข.) 
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 4.4.6 ฐานรากและตอม่อ 

  ฐานรากเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างบา้นท่ีรับน ้าหนกัจากตอม่อ แลว้ถ่ายน ้าหนกัลงสู่
ดินโดยตรง หรือถ่ายน ้าหนกัลงสู่เสาเขม็จนถึงชั้นดินแขง็ 

 

รูปท่ี 4.4.6  ผกูเหลก็ฐานราก 

 

รูปท่ี 4.4.6(ก) ผกูเสา 
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รูปท่ี 4.4.6(ข) เขา้แบบฐานราก 

 

รูปท่ี 4.4.6(ค) ติดตั้งเสาลงฐานราก 
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4.4.7 การตรวจ Slump 

                    Slump หรือความขน้เหลว เป็นการตรวจสอบเบ้ืองตน้ว่าคอนกรีตท่ีผสมมานั้นมีส่วนผสมของซี
เมนท ์หิน ทราย และ น ้ า ไดส้ัดส่วนหรือไม่ตามแบบถูกออกแบบมาท่ี 10 ซม.สูงต ่าไดไ้ม่เกิน 2.5 ซม. คือ 
ตอ้งอยูใ่นช่วง 7.50 - 12.50 ซม. 

 เม่ือท าการตรวจ Slump เสร็จแลว้ กจ็ะมีการเกบ็ตวัอยา่งลูกปูนกลบัไปทดสอบ 

 

รูปท่ี 4.4.7 การตรวจ Slump (ก.) 

 

รูปท่ี 4.4.7 การตรวจ Slump (ข.) 
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รูปท่ี 4.4.7 เกบ็ตวัอยา่งลูกปูน (ค.) 

 4.4.8 การเทคอนกรีต 

 ก่อนเทตอ้งมีการวางแผนการเทคอนกรีตเพือ่ใหส้ามารถเทไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยไม่ก่อใหเ้กิด
อุปสรรคต่องานท่ีไม่เก่ียวขอ้ง การเทคอนกรีตท่ีดี คือการเทเพื่อใหไ้ดค้อนกรีตท่ีมีส่วนผสมสม ่าเสมอ ไม่มี
การแยกตวั และไม่เกิดรูพรุน  ไม่ควรเทคอนกรีตใหก้ระทบโดยตรงกบัเหลก็เสริมหรือขา้งแบบ ควรเท
คอนกรีตลงมาตรงๆ  

 การเทคอนกรีตจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์สัน่คอนกรีต หรือ vibrator ขอ้ดีของ vibrator คือ ท าให้
คอนกรีตไหลเขา้แบบไดโ้ดยง่ายและช่วยไล่ฟองอากาศท่ีเกิดจากปฏิกิริยาคอนกรีต ไม่ใหเ้ป็นโพรงอากาศ 
และเป็นอุปกรณ์ท่ีขาดไม่ไดใ้นการเทคอนกรีตตอ้งมีประจ าไวต้ลอดเวลา ขนาดมอเตอร์และสายกต็อ้ง
เหมาะสมกบัการเทคอนกรีต 
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รูปท่ี 4.4.8 การเทคอนกรีตลงฐานราก 

เม่ือเทไดร้ะดบัแลว้ กจ็ะมีการตรวจสอบวา่คอนกรีตท่ีเทนั้นไดร้ะดบัหรือไม่ จะใชไ้มท่ี้เตรียมไวท้  า
การเสียบดูวา่ไดร้ะดบัพนัเทปหรือไม่ 

 

รูปท่ี 4.4.8(ก) ตรวจสอบระดบัคอนกรีตดว้ยไมท่ี้พนัเทปใส 
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รูปท่ี 4.4.8(ข) ไมพ้นัเทปใส 

เม่ือเทเสร็จและตรวจหมดแลว้วา่ไดร้ะดบั กจ็ะท าการปาดหนา้ปูน ปล่อยใหแ้หง้ซกัพกัและป่ันหยาบ 

หลงัจากเทคอนกรีตฐานรากเสร็จแลว้ 3 วนั เราจะท าการถอดแบบท่ีใชห้ล่อคอนกรีต 

 

รูปท่ี 4.4.8(ค) ปาดหนา้ปูน 
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รูปท่ี 4.4.8(ง) ฐานรากหลงัจากถอดแบบ 

4.4.9 การบ่มคอนกรีต 

การบ่มคอนกรีต เพื่อป้องกนัคอนกรีตสูญเสียน ้าเน่ืองจากความร้อนอยา่งนอ้ยอีก 7 วนั 
จะมี 3 วิธีหลกัๆ 
1. วิธีห่อดว้ยผนืพลาสติก เป็นวิธีป้องกนัการระเหยดว้ยพลาสติก 
วิธีน้ีค่อนขา้งดีท่ีสุด รดน ้าหลงัถอดแบบคร้ังเดียว พนัใหแ้น่น ใชไ้ดท้ั้งงาน ฐานราก งาน เสา และ 
งานคาน 
2. วิธีบ่มดว้ยน ้ายาบ่มคอนกรีต เป็นวิธีป้องกนัการระเหยดว้ยเคมีภณัฑ ์
วิธีน้ีไม่ค่อยใชเ้พราะผลิตภณัฑใ์นตลาดมีจ านวนมาก แต่ละรุ่นแต่ละยีห่อ้มีคุณภาพไม่เหมือนกนั 
3. วิธีรดน ้า , วธีิขงัน ้ า , วิธีคลุมดว้ยกระสอบป่าน เป็นวธีิป้องกนัการะเหยโดยใชค้วามช้ืนโดยตรง 
รดวนัละ 2-3 คร้ัง วิธีน้ีดีกวา่วิธีท่ี 2 เพราะเรายงัเห็นไดว้า่รดน ้าบ่อยแค่ไหนส่วนวิธีท่ี 2 ทาคร้ังเดียว
กจ็บเลย 
ตวัเคมีภณัฑท่ี์น ามาใชดี้หรือไม่ จะไม่สามารถพิสูจน์ได ้ 
ส าหรับท่ีน่ีใชว้ิธีท่ี 1 พนัดว้ยพลาสติก หลงัจากพนัแลว้กใ็ชดิ้นกลบไดเ้ลย 
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รูปท่ี 4.4.9 การบ่มคอนกรีตดว้ยวธีิห่อพลาสติก 

4.4.10 การผกูเหลก็คานและเทคอนกรีต 

 

รูปท่ี 4.4.9(ก) การผกูเหลก็คาน 
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รูปท่ี 4.4.9(ข) เขา้แบบคาน 

 

รูปท่ี 4.4.9(ค) เทคอนกรีต 
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 4.4.10 เสาตอม่อ 

 เสาตอม่อ  คือ เสาสั้นส่วนท่ีอยูล่่างสุดระหวา่งฐานรากกบัคาน โดยทัว่ไปเสาตอม่อจะจมอยูใ่ตดิ้น 
ท าหนา้ท่ีรับแรงอดัหรือน ้าหนกัในทางด่ิง แลว้ถ่ายน ้าหนกัลงสู่ฐานรากและเสาเขม็ 

เสาตอม่อ จะเป็นเสาสั้นๆ แต่เป็นเสาท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากตอ้งท าหนา้ท่ีรับ
น ้าหนกัของเสาท่ีอยูช่ั้นบน 

 

 

รูปท่ี 4.4.10 เขา้แบบเสาตอม่อ 
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รูปท่ี 4.4.10(ก) เทคอนกรีตเสาตอม่อ 

 

รูปท่ี 4.4.10(ข) หลงัจากแกะแบบเสาตอม่อ 
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4.4.11 พื้นส าเร็จรูป 

 

รูปท่ี 4.4.11 เหลก็เสริมจากคานท่ีพบัลงมา 

 

 

รูปท่ี 4.4.11(ก) ผกูเหลก็พ้ืน 
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รูปท่ี 4.4.11(ข) ปูเหลก็ wire mesh 

 

 

รูปท่ี 4.4.11(ค) เทคอนกรีตบนพ้ืนส าเร็จ 
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รูปท่ี 4.4.11(ง) การบ่มคอนกรีตดว้ยกระสอบป่าน 

4.4.12 เสา 

เสาเป็นส่วนท่ีส าคญัในโครงสร้างอาคารเพราะหากก่อสร้างเสาไม่ดี เสาไม่แขง็แรง อาจส่งผลต่อ
การรับน ้าหนกัอาคารและเป็นอนัตรายต่อการอยูอ่าศยั  

การผกูเหลก็ 

- เหลก็เสริมในเสาจะตอ้งวางใหถู้กต าแหน่งและมีระยะห่างตามท่ีแสดงในแบบก่อสร้าง 

- ตอ้งมีการผกูลูกปูนหนาอยา่งนอ้ย 1 น้ิว บริเวณเหลก็ยนืท่ีอยูติ่ดกบัแบบหล่อทุกระยะไม่เกิน 1 
เมตร 

- ไม่ท าการทาบเหลก็หรือต่อเหลก็ในเสาท่ีจุดใดจุดหน่ึงมากเกินไป 

- ระยะทาบส าหรับเหลก็เสน้กลมไม่นอ้ยกวา่ 50 เท่าของเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 

- ระยะทาบส าหรับเหลก็ขอ้ออ้ยไม่นอ้ยกวา่ 40 เท่าของเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 

การเตรียมแบบหล่อเสา 

- ก่อนตั้งแบบหล่อใชน้ ้ าฉีดลา้งและเกบ็เศษไม ้และเศษหินบริเวณโดนเสาออกใหส้ะอาดก่อน 
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- ควรท าความสะอาดแบบหล่อและทาน ้ามนับนแบบหล่อก่อนการเขา้แบบ 

- ตีไมรั้ดแบบรอบเสา 0.5 เมตร เนน้เสริมเป็น 2 เท่า ตรงโคนเสา 

- ตรวจด่ิงและตรวจค ้ายนัแนวของเสาใหม้ัน่ใจวา่ เสาตั้งฉากกบัพื้นตลอดเวลาการเท 

- รอยต่อแบบตอ้งสนิททั้งดา้นขา้ง และโคนเสา น ้ าปูนตอ้งไหลออกมาไม่ได ้

3.การเทและการอดัแน่นคอนกรีตโครงสร้างเสา 

- ไม่ควรเติมน ้าในส่วนผสมคอนกรีตเพิ่มหนา้งาน 

- การเทเสาท่ีมีความสูง 1.5 เมตร ควรใชท่้อช่วยเท และใชม้อร์ตาร์ เทลงไปก่อนใหไ้ดค้วามสูง
ประมาณ 20-30 ซม จากโคนเสาเพื่อรองรับหินท่ีจะตกลงไปขณะเร่ิมเท 

- ตอ้งเทคอนกรีตต่อเน่ืองตลอดความยาวเสาในแต่ละชั้น 

- เทคอนกรีตใหแ้น่นโดยใชเ้คร่ืองจ้ีเขยา่หรือใชท่้อกระทุง้เพื่อไล่ฟองอากาศออกจากเน้ือคอนกรีต
ใหม้ากท่ีสุด 

 

 

รูปท่ี 4.4.12 เขา้แบบเสา 
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4.5 วิธีการก่ออิฐมวลเบาและฉาบปูน 

 วสัดุและเคร่ืองมือ 

- ปูนซีเมนตส์ าหรับงานก่อ 

- ปูนส าหรับงานฉาบ 

- เกรียงก่อ 

- กระป๋องผสมปูน  

- จอบ 

- เอน็ 

- ตะป ู

- เหลก็ 6 มิล 

- เกรียงไม ้เกรียงพลาสติก  

- อิฐมวลเบา 

4.5.1 การก่ออิฐมวลเบา 

- ผสมปูนทรายทัว่ไปส าหรับปรับระดบั Block ชั้นแรกเพื่อตั้งฐานใหไ้ดร้ะดบั จากนั้นผสม
ปูนก่อส าหรับอิฐมวลเบา เพือ่ใชผ้สานระหวา่งอิฐกบัชั้นแรกของปูนก่อตั้งฐาน 

 

รูปท่ี 4.5.1 การผสมปูนก่อ 

-ตกัปูนทรายทัว่ไปป้ายลงบนพื้นตามแนวก่อผนงัหนาประมาณ 3 – 5 ซม. เพื่อปรับฐานจากนั้นป้าย
ปูนก่อส าหรับอิฐมวลเบาดา้นล่างของบลอ็กหนาประมาณ 1 ซม. แลว้จึงวางอิฐ Smart Block ท่ีป้ายปูนก่อ
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ส าหรับอิฐมวลเบาแลว้ลงไปบนปูนทราย ใชฆ้อ้นยางเคาะปรับแต่งใหไ้ดแ้นวระดบั โดยอาศยัสายเอน็ท่ีขึง
ไวต้ามแนวและระดบัท่ีเตรียมไว ้

 

รูปท่ี 4.5.1(ก) การป้ายปูนท่ีพ้ืนและอิฐมวลเบา 

-ใชเ้กรียงก่อ ป้ายลงดา้นขา้งกอ้นแรก โดยลากจากดา้นล่างข้ึนมาจนเตม็กอ้น ความหนาปูนก่อ 2 – 3 
มม. และวางกอ้นท่ี 2 ใหชิ้ดกบัขอบแรก ปรับแนวระดบัดว้ยฆอ้นตาง และระดบัน ้า แลว้ก่อต่อไปดว้ยวิธี
เดียวกนัจนเสร็จแนวก่อชั้นแรก โดยเม่ือก่อตั้งฐานเรียบร้อยแลว้ให ้ท้ิงไว ้2 – 3 ชม. เพื่อใหป้นูเซตตวัและมี
ความแขง็แรง ก่อนท่ีจะท าการก่อตั้งชั้นท่ี 2 ทบัข้ึนไป 

 

 

รูปท่ี 4.5.1(ข) การป้ายดา้นขา้งอิฐมวลเบา 

-เร่ิมก่อ Block ชั้นท่ี 2 โดยใหร้ะยะเล่ือมกนัระวางกอ้น โดยประมาณไม่ต ่ากวา่ 10 ซม. แต่ท่ีนิยมท า
กนัทัว่ไป จะก าหนดใหมี้ระหวา่งวางซอ้นทบัเป็นคร่ึงหน่ึงของความกวา้งของกอ้น โดยการป้ายปูนก่อ
ส าหรับอิฐมวลเบา ลงดา้นบนของ Block ชั้นแรก ใหมี้ความหนาเพียง 2 – 3 มม. เท่านั้น หากใชเ้ยอะจะเป็น
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การส้ินเปลือง ยก Block ชั้น 2 วางทบัลงไป จากนั้นใชค้อ้นยางเคาะปรับระดบัเช่นเดียวกนั โดยการก่ออิฐ
มวลเบาไม่ตอ้งลดน ้าท่ีสนักอ้นของอิฐเหมือนอิฐมอญ เม่ือก่อชั้นท่ี 2 เสร็จสามารถก่อชั้นต่อไปดว้ยวิธี
เดียวกนัต่อไดเ้ลย จนแลว้เสร็จ 

 

 

รูปท่ี 4.5.1 (ค) การวางอิฐมวลเบา  

-เม่ือก่อ Block ชนกบัโครงสร้าง เช่น เสา ค.ส.ล. ใหย้ดึผนงัโดยใช ้เหลก็หนวดกุง้ ขนาด 6 มม. ฝ่ัง
เขา้ไปยดึท่ีหวัเสาหรือผนงัท่ีระยะความสูงทุกๆ 40 ซม. 

 

รูปท่ี 4.5.1(ง) ยดึผนงัโดยใชเ้หลก็ 

 

-แนวบนสุดของผนงัใหเ้หลือช่องวา่งใตค้านหรือพื้นประมาณ 2 – 3 ซม. และอุดดว้ยปูนทรายทัว่ไป
ใหเ้ตม็ กรณีโครงสร้างคานหรือพื้นของอาคารมีการแอ่นตวัมาก เช่น พื้น Post – tensioned ใหอุ้ดดว้ยแผน่
โฟมตรงกลางแลว้จึงอุดปูนทรายทั้งสองดา้น 
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4.2.5 การฉาบปูน 

-รอผนงัท่ีก่อเซ็ทตวัอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 7 วนั โดยระหวา่ง 7 วนันั้นใหมี้การรดน ้าบ่มผนงัอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ย 

-เช็คสภาพผวิผนงัวา่อิฐยดึเกาะกนัดี ผนงัไม่โอนเอนเคล่ือนไหวได ้หากผนงัมีการโนม้เอียงหรือเวา้
ยบุ จนเกินกวา่ท่ีปูนฉาบจะปิดผวิและท าใหไ้ดร้ะดบัเท่ากนั (เม่ือฉาบไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร) ใหส้กดัส่วนเวา้
แอ่นออก  เพื่อลดโอกาสหลุดล่อนจากการฉาบท่ีหนาเกินไป 

-จบัเซ้ียมและจบัปุ่ม เพื่อเป็นการฉาบใหไ้ดร้ะดบั และความหนาท่ีเหมาะสม 

 -ติดลวดตะแกรง หรือกรงไก่ บริเวณมุมวงกบประตูและหนา้ต่าง เพื่อลดโอกาสแตกร้าวจากการยืด
หดตวัของปูนซีเมนต ์รวมถึงรอยต่อของวสัดุต่างชนิด เช่น ระหว่างส่วนก่ออิฐกบัเสาเอ็นและคานทบัหลงั 
ระหวา่งร่องการเดินท่อเดินสายไฟซ่ึงปิดทบัดว้ยปูนแลว้กบัส่วนก่ออิฐ 

 -ก่อนการฉาบ 1 วนั ให้มีการรดน ้ าในช่วงเยน็ จากนั้นก่อนท าการฉาบในวนัถดัไปให้รดน ้ าผนัง
ในช่วงเชา้ ท้ิงใหห้มาดก่อนท าการฉาบ หา้มฉาบขณะท่ีผนงัยงัเปียกน ้า เพราะจะท าใหปู้นไม่ยดึเกาะ 

 -การฉาบชั้น โดยควรฉาบไม่เกิน 1.5 เซนติเมตรเท่านั้น เพราะจะตอ้งมีการฉาบในชั้นถดัไปเพี่อให้
ผวิไดร้ะดบัและเรียบเนียน จากนั้นใหใ้ชไ้มบ้รรทดัปาดปูนในการปรับผวิหนา้ใหไ้ดร้ะดบั หมายระยะตามท่ี
จบัเซ้ียมและจบัปุ่มไว ้โดยสามเหล่ียมปาดปูนจะท าหนา้ท่ีเฉือนเน้ือปูนท่ีลน้เกินจากระดบัท่ีจบัปุ่ม และเซ้ียม
ไว ้และสามารถเติมเน้ือปูนในส่วนท่ียงัพร่องไปได ้

 -การฉาบทบัหนา้ เป็นการข้ึนปูนเน้ือละเอียด ท าการตีน ้าลงฟอง เพื่อใหผ้นงัเรียบเนียน โดยใชแ้ปรง
สลดัน ้าไปท่ีเน้ือปูนท่ีเร่ิมแหง้หมาด ๆ ใชเ้กรียงไมลู้บไปมาใหท้ัว่เพื่อเกล่ียเมด็ทรายท่ีผสมอยูใ่หเ้รียงตวัเรียบ 
เนียนเสมอกนั จากนั้นใชฟ้องน ้ าท่ีชุบน ้ าและบิดจนแห้ง ประกบบนเกียงไมลู้บซ ้ าอีกคร้ังให้ทัว่ผนัง ทั้งน้ี 
เม่ือรวมกบัผวิชั้นก่อนหนา้น้ีไม่ควรหนาเกินไปกวา่ 2.5 เซนติเมตร 

 -การบ่มผวิ ควรมีการรดน ้าผนงัอยา่งต่อเน่ืองไปอีกวนัละอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ติดต่อกนั 3 – 7 วนั  
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              รูปท่ี 4.5.2 การจบัเส้ียม                                                              

 

รูปท่ี 4.5.2 (ก) ฉาบภายนอก 
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รูปท่ี 4.5.2(ข) ฉาบภายใน 

 

รูปท่ี 4.5.2 (ค) ติดกรงไก่ 

 



   61 
 
4.6 ปัญหาหนา้งาน 

1. ไม่มีการท าความสะอาดเกบ็วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ เช่น เศษเหลก็ เศษไม ้เป็นตน้ ท าใหพ้ื้นท่ีในการ

ท างานค่อนขา้งยากล าบากเพราะพื้นท่ีโครงการมีขนาดเลก็ 

วิธีการแกปั้ญหา 

 ท าการแจง้เจา้ของโครงการและน ารถขนวสัดุไปท้ิงในทุกๆ3วนั 

 

รูปปัญหาหนา้งานท่ี 1 

2. ระหวา่งการฉาบปูน เศษปูนกระเดน็ไปบริเวณบา้นขา้งเคียง  

วิธีการแกปั้ญหา 

 ใหค้นงานไปท าความสะอาด และทางโครงการท าการขึงแสลนเพิ่มใหห้นาข้ึน 
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รูปปัญหาหนา้งานท่ี 2 

 

3. การติดต่อส่ือสารกนัค่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากไม่มีวิทยส่ืุอสาร และคนงานบางคนเป็นแรงงานต่าง

ดา้ว 

วิธีการแกปั้ญหา  

 มีวิทยส่ืุอสาร และส าหรับแรงงานต่างดา้ว ตอ้งใชค้นท่ีพดูเขา้ใจช่วยแปลให ้

4. การใชง้านปลัก๊ไฟท่ีไม่มีความปลอดภยัของผูรั้บเหมา 

วิธีแกปั้ญหา 

 แจง้ทางผูรั้บเหมา ไม่ใหใ้ชป้ลัก๊ไฟหรือเคร่ืองมือท่ีจะเป็นอนัตรายอีก 
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รูปปัญหาหนา้งานท่ี 3 

5. ปัญหาความล่าชา้และวิธีแกปั้ญหา 

ปัญหา 

- สภาพอากาศในหนา้ฝน ท าใหไ้ม่สามารถเทคอนกรีตไดเ้ป็นเวลาหลายวนั 

วิธีการแกปั้ญหา 

- สภาพอากาศไม่สามารถแกไ้ขได ้แต่ตอ้งมีการวางแผนและตรวจสอบสภาพอากาศเสมอ 

ปัญหา 

- จ านวนคนงานไม่เพียงพอ ท าใหเ้กิดความล่าชา้อยา่งมาก 

วิธีการแกปั้ญหา 

-  สัง่คนงานเพิ่มเพื่อใหง้านเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งไวท่ีสุด 

ปัญหา 

- การเบิกจ่ายเงินจากเจา้ของบา้นล่าชา้  

วิธีการแกปั้ญหา 

-  ผูรั้บเหมาจ าเป็นตอ้งมีเงินหมุนเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน 

ปัญหา 
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- ผูรั้บเหมาท้ิงงานกะทนัหนั 

วิธีการแกปั้ญหา 

- ทางบริษทัรีบหาผูรั้บเหมาเป็นเวลาเร็วท่ีสุด 

ปัญหา 

- ปัญหาจากการก่อผนงัไม่ไดแ้นว 

วิธีการแกปั้ญหา 

- ร้ือผนงัและตั้งแนวด่ิงใหม่ 

ปัญหา 

- มีการเปล่ียนแบบจากเจา้ของบา้นและไม่ไดมี้การประชุม 

วิธีการแกปั้ญหา 

- ตอ้งมีการแกปั้ญหา โดยการประชุมจดัทุกๆสปัดาห์ เพื่อแกปั้ญหาในทุกๆดา้นไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 
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บทท่ี 5 

สรุป  

5.1 สรุปผลโครงงาน  

5.1.1 สรุปผลโครงงานกบัวตัถุประสงค ์ 

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โครงงานเล่มน้ีไดร้วบรวมขั้นตอนการวางแผนการก่อสร้างและแนวทางในการ 
ก่อสร้างอ่ืนๆของโครงการเฮาส์พทัยา การท าโครงงานเล่มน้ีท าให้ตวัผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และไดพ้บเห็นถึง
ปัญหาต่างๆในขั้นตอนของการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนในการท างาน   

5.1.2 ขอ้จ ากดัและปัญหาของโครงงาน  

โครงงานเล่มน้ี ใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าเป็นเวลา 4 เดือน จึงท าให ้เน้ือหาและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีรวบรวมมา อาจจะมีนอ้ยเกินไป  

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ  

คณะผูจ้ดัท า อยากให้รายงานเล่มน้ี มีผูจ้ดัท าโครงงานเร่ืองน้ีต่อไป เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การศึกษา และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

5.2 สรุปผลการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานหสกิจศึกษา  

ท าให้ตวันักศึกษาได้ปฏิบติังานกบัการท างานจริง ไดท้  างานในองคก์ารงานจริง และท าให้ตวันักศึกษามี
ประสบการณ์ท างานจริง และไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกสหกิจไปใชใ้นการท างานจริงและฝึกให้เราไดใ้ช้
ทกัษะต่างๆท่ีจะตอ้งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบติังาน การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
อยา่งมากในอนาคตเม่ือเราตอ้งไปท างานจริง กจ็ะท าใหเ้ราสามารถปรับตวัเขา้กบัท่ีท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว      

5.2.2 ขอ้เสียของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ในการฝึกปฏิบติังานในโครงการก่อสร้างในช่วงเวลาแรก เกิดความยากล าบากเพราะโครงการไม่มีบนัได ท า
ให้เกิดความล าบากเม่ือข้ึนไปตรวจสอบงาน ท าให้เกิดความเส่ียงและอนัตรายถา้พลาดตกลงมา ในการฝึก
ปฏิบติังานบางคร้ังตอ้งรอเวลานานเพราะหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมีขอบเขตท่ีจ ากดั จึงท าใหเ้สียเวลาในการ
ฝึกงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกรูปท่ี 1 เคลียพื้นท่ีหนา้งาน 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 2 ตอกเสาเขม็แบบสามขา 
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ภาคผนวกรูปท่ี 3 เปิดหนา้ดินเตรียมตดัหวัเขม็ 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 4 ตดัหวัเขม็แลว้เสร็จ 
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ภาคผนวกรูปท่ี 5 การขึงเอน็เพื่อสร้างเป็นแนวจ าลอง 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 6 การด่ิงจากแนวเอน็ลงมายงับริเวณเขม็ 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 7 การวดัจากเสน้เอน็ไปถึงเขม็ 
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ภาคผนวกรูปท่ี 8 ตรวจสอบเสาเขม็โดยวิธี Seismic test 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 9 ผกูเหลก็ฐานราก 
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ภาคผนวกรูปท่ี 10 ผกูเหลก็เสา 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 11 เขา้แบบฐานราก 
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ภาคผนวกรูปท่ี 12 ติดตั้งเสาลงฐานราก 

 

 

            

ภาคผนวกรูปท่ี 13 การตรวจ Slump  
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ภาคผนวกรูปท่ี 14 การตรวจ Slump 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 15 การเทคอนกรีตลงฐานราก 
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ภาคผนวกรูปท่ี 16 ตรวจสอบระดบัคอนกรีตดว้ยไมท่ี้พนัเทปใส 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 17 ไมพ้นัเทปใส 
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ภาคผนวกรูปท่ี 18 ปาดหนา้ปูน 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 19 ฐานรากหลงัจากถอดแบบ 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 20 การบ่มคอนกรีตดว้ยวิธีห่อพลาสติก 
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ภาคผนวกรูปท่ี 21 การผกูเหลก็คาน 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 22 เขา้แบบคาน 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 23 เทคอนกรีต 
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ภาคผนวกรูปท่ี 24 เขา้แบบเสาตอม่อ 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 25 เทคอนกรีตเสาตอม่อ 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 26 หลงัจากแกะแบบเสาตอม่อ 
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ภาคผนวกรูปท่ี 27 เหลก็เสริมจากคานท่ีพบัลงมา 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 28 ผกูเหลก็พื้น 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 29 ปูเหลก็ wire mesh 
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ภาคผนวกรูปท่ี 30 เทคอนกรีตบนพื้นส าเร็จ 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 31 การบ่มคอนกรีตดว้ยกระสอบป่าน 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 32 เขา้แบบเสา 
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ภาคผนวกรูปท่ี 33 การผสมปูนก่อ 

 

(ก)  (ข)                                             (ค) 
ภาคผนวกรูปท่ี 34 การป้ายปูนท่ีพื้นและอิฐมวลเบา 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 35 การป้ายดา้นขา้งอิฐมวลเบา 
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                                         (ก)                                                                           (ข) 

ภาคผนวกรูปท่ี 36 ยดึผนงัโดยใชเ้หลก็ 

 

 

    ภาคผนวกรูปท่ี 37 การจบัเส้ียม                                                            
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ภาคผนวกรูปท่ี 38 ฉาบภายนอก 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 39 ฉาบภายใน 
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ภาคผนวกรูปท่ี 40 ติดกรงไก่ 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 41 ปัญหาหนา้งาน (ก) 
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ภาคผนวกรูปท่ี 42 ปัญหาหนา้งาน (ข) 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 43 ปัญหาหนา้งาน (ค) 
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ประวติัคณะจดัท า 

 

          ช่ือ – นามสกลุ :   นางสาวปิยมน วงษาเทศ 

          รหสันกัศึกษา  :   5903900006 

          คณะ              :   วิศวกรรมศาสตร์ 

           สาขาวิชา       :   วิศวกรรมโยธา 

     

 

 

         ช่ือ – นามสกลุ :   นายนพเกา้ ตะเพยีรทอง  

          รหสันกัศึกษา  :   5803900008 

         คณะ              :   วิศวกรรมศาสตร์ 

         สาขาวิชา        :   วิศวกรรมโยธา 

 

 

                  

           

        ช่ือ – นามสกุล :   นายภาณุพงษ ์ตรีเมฆ 

         รหสันกัศึกษา  :   5903900018 

         คณะ              :   วิศวกรรมศาสตร์ 
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