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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบนัอาชีพผูรั้บเหมาก่อสร้างมีอยู่ในประเทศไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นผูรั้บเหมาหลกั หรือผูรั้บเหมา

ช่วง และไม่วา่จะอยู่ในสถานะใดส่ิงท่ีส าคญัในการเป็นผูรั้บเหมา คือ ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานก่อสร้าง

เป็นอย่างดี จ าเป็นตอ้งมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ การวางแผนการจดัการท่ีระเอียด รอบคอบ เพื่อส่งผลให้

เกิดการจา้งงานของผูท่ี้ตอ้งการสร้างอสังหาริมทรัพย ์เช่น นกัธุรกิจ พนกังานบริษทั พ่อคา้,แม่คา้ หรือบุคคลท่ีมี

ตน้ทุนพร้อมจะสร้างส่ิงท่ีจะเป็นมรดก หรืออาจหวงัผลก าไรในงานก่อสร้าง ผูล้งทุนจึงหวงัอย่างยิ่งในการหา

ผูรั้บเหมาท่ีมีความช านาญงาน มีประสิทธิภาพในงานก่อสร้างท่ีจะเกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ีการเลือก จ าเป็นตอ้งรู้

ประวติัความเป็นมาของผูรั้บเหมาอย่างระเอียด และตอ้งไม่ให้เกิดความเส่ียงในการลงทุน ดงันั้นผูรั้บเหมาท่ีผู ้

วา่จา้งไวใ้จท่ีจะกลา้ลงทุน ควรมีความสามารถดงัน้ี  

1.มีความซ่ือสัตยก์บัผูว้า่จา้งงาน และ มีผลงานท่ีน่าเช่ือถืออยา่งชดัเจน 

2.จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในงานก่อสร้าง และ สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

3.มีความรับผิดชอบต่องาน และท าผลงานออกมาไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีคุณภาพออกมาท่ีดี 

ค าส าคัญ : ผูรั้บเหมาหลกั(Main Contractor),ผูรั้บเหมาช่วง (Sub Contractor),การก่อสร้าง(Construction) 
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บทที1่ 

บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของงานก่อสร้าง 

       ผูรั้บจา้งก่อสร้าง (Contractor) หรือช่ือเรียกทัว่ไปวา่ ผูรั้บเหมา คือ ผูช้นะการประกวดราคา หรือผูท่ี้เจา้ของ

งาน (ผูว้า่จา้ง) เลือกให้เป็นผูท้  างานก่อสร้างตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ประเภทของผู้รับจ้างก่อสร้าง  

1.1.1 ผู้รับจ้างก่อสร้างหลัก (Main contractor) คือ ผูรั้บจา้งท่ีลงนามในเอกสารสัญญา ซ่ึงยอมรับและตกลง

ท่ีจะด าเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแลว้เสร็จดว้ยดี เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นเอกสารสัญญา รวมทั้ง

ตอ้งรับผิดชอบในผลของงาน ของผูรั้บจา้งช่วงดว้ย 

1.1.2 ผู้รับจ้างช่วง (Sub contractor) คือ ผูรั้บจ้างท่ีรับท างานให้ผูรั้บจ้างหลกัอีกช่วงหน่ึง ในการท างาน

ก่อสร้างใด ๆ การท่ีผูรั้บจา้งก่อสร้างหลกั จะจา้งผูรั้บจา้งช่วงให้ท างานส่วนใดส่วนหน่ึงนั้น ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากเจา้ของงาน หรือเจา้ของโครงการ และผูว้่าจา้งก่อนเสมอ และส าหรับงานก่อสร้างของราชการ 

จะตอ้งมีหนงัสืออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูว้า่จา้ง  

ส่ิงส าคญัส าหรับผูรั้บจา้งก่อสร้าง หรือ ผูรั้บเหมา ผูรั้บจา้งก่อสร้างจะตอ้งปฏิบติังานทุกอยา่งให้เป็นไปตาม

เอกสารสัญญา ดว้ยวสัดุและฝีมือแรงงาน ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดทางเทคนิคและแบบ 

ดงันั้น การเป็นผูรั้บเหมาหลกั หรือ ผูรั้บเหมาช่วง จ าเป็นตอ้งมีประวติัการท างานท่ีน่าเช่ือถือพอ และเขา้ใจใน

รายละเอียดงานก่อสร้างมากท่ีสุด ท่ีจะให้เจ้าของงาน หรือเจ้าของโครงการ มั่นใจในประสิทธิภาพบริษัท

รับเหมาท่ีวา่จา้งไวใ้หด้ าเนินการท างานก่อสร้างได ้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1) เพื่อศึกษารายละเอียดการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนงานหลกั และได้เรียนรู้ถึงข้อก าหนดตาม

หลกักวิศวกรรม ใหแ้ลว้เสร็จตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตค้วามปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

1.2.2) เพื่อพฒันาจุดบกพร่องของการท างานของตนเอง ว่าขาดเร่ืองไหน ควรแก้ไขเร่ืองไหน และเร่ืองท่ี

ส าคญัท่ีสุดควรศึกษาเพิ่มเติมในสายงานก่อสร้างอยูต่ลอดเวลา     

1.2.3) ได้พัฒนาความเป็นผูน้ า และทราบถึงล าดับขั้นตอนการท างานของการเป็น ผูรั้บจ้างหลัก (Main 

contractor) 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

      ศึกษาถึงขบวนการและรายละเอียดงานในงานก่อสร้าง โดยไดรั้บมอบหมายงานจากวิศวกรประจ าไซต์งาน

(พี่เล้ียง)ให้ด าเนินการถอดปริมาณงานก่อสร้าง เช่น ถอดปริมาณเหล็ก ปริมาณคอนกรีต และควบคุมงาน

ก่อสร้างใหลุ้ล่วงตามแผนงาน ตลอดเวลาปฏิบติัสหกิจ ตั้งแต่ วนัท่ี 15 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 โดย

โครงการก่อสร้างท่ีไดไ้ปศึกษาจากหนา้งานจริง โรงงาน(Hongling)  ของ ( บริษทั จงเทียน โอเวอร์ซีย ์) ใน นิคม

อุตสาหกรรม อมตะซิต้ี ระยอง ขอ้มูลการปฏิบติังานต่างๆดงักล่าวขา้งตน้เพื่อจดัท ารายงานสหกิจ และน าไปใช้

เพื่อใหป้ระโยชน์ต่อไป 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการฝึกงาน 

1.4.1) ไดศึ้กษาขอ้ก าหนดในการก่อสร้างตามหลกัมาตรฐานของสภาวิศวกร และไดรั้บค าแนะน า รวม

ไปถึงเทคนิคในการวางแผนการด าเนินการก่อสร้าง 

1.4.2) ไดท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยตอ้งอยู่ใน

ขอบเขตของขอ้ก าหนดงานก่อสร้าง 

1.4.3.) พฒันาทกัษะดา้นการวางแผนงานและการจดัการงานก่อสร้างอย่างมีระเบียบตามแบบแผนงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1  ความส าเร็จในงานรับเหมาก่อสร้าง 

2.1.1 การจัดการด้านเงินและด้านเวลา (Time and Cost Management) หมายถึง ประสิทธิผลในการ

บริหารงานและการจดัการโครงการ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส้ินสุดโครงการ ว่าสามารถเสร็จส้ินภายใต้

เวลาและงบประมาณท่ีตั้งไวไ้ดห้รือไม่ 

2.1.2 ผลทางด้านเทคนิค (Technical Performance) แสดงถึงคุณภาพของผลงานโครงการท่ีเป็นไปตาม

สัญญาว่าถูกตอ้งตามแบบแปลนและขอ้ก าหนด สามารถท างานทางเชิงเทคนิคไดอ้ย่างถูกตอ้ง และยงั

รวมถึงการท่ีโครงการมีระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัท่ีเพียงพอ 

2.1.3 ความพึงพอใจในผลงาน (Businrss  Performance Satisfaction) แสดงได้จากผลการตอบกลับ 

หรือ จากการประเมิณผลจากลูกคา้ รวมทั้งผูท่ี้ใชป้ระโยชน์จากโครงการ ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมขององค์กรในระยะยาว ความส าเร็จขององค์กรย่อยขึ้ นอยู่กับ

ความส าเร็จของโครงการทุกโครงการ ดงันั้นตั้งแต่ผูบ้ริหาร จนถึงคนงานควรตระหนกัว่า องคป์ระกอบ

ของความส าเร็จโครงการนั้นตอ้งมีการท างานเป็นทีม จึงจะประสบผลส าเร็จได ้ทั้งดา้นการเงิน คุณภาพ 

และเวลา ในการท างานของคนในองคก์ร หากไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะส่งผลกระทบในทางดา้นลบ

ใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการในงานก่อสร้าง (Construction Management) 

      การจัดการก่อสร้าง หมายถึง กระบวนการการจัดการในการใช้ทรัพยากรทางด้านงานก่อสร้างให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดไดแ้ก่ คน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองทุ่นแรง และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ร่วมกนัอย่างเหมาะสม โดย

จดัให้อยู่ในระบบระเบียบสามารถด าเนินการได้โดยสะดวกราบร่ืน และปราศจากอุปสรรคในระหว่างการ

ด าเนินการหรือให้เกิดปัญหาท่ีกระทบเกิดน้อยท่ีสุด เพื่อให้ผลงานบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ ท่ีก าหนด

โดยเจา้ของโครงการ  

      อยา่งไรก็ดีการจดัการงานก่อสร้าง มิไดเ้ป็นหนา้ท่ี หรืองานของผูรั้บเหมาก่อสร้างอยา่งเดียว แต่จะเป็นหนา้ท่ี

ของผูบ้ริหารโครงการก่อสร้าง (ตัวแทนเจ้าของงาน) หรือวิศวกร สถาปนิก ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าของ
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โครงการ เพื่อมาควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลกัวิชาการ ถูกตอ้ง ปลอดภัย ซ่ึงจะส่งผลให้งาน

ก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดงันั้น ควรจะค านึงถึงองค์ประกอบหลกัในการบริหารจดัการงานก่อสร้างท่ี

เก่ียวขอ้งกนัอยา่งชดัเจน คือ 

1.เวลาในการก่อสร้าง (Time) 

2.งบประมาณค่าก่อสร้าง (Budget) 

3.คุณภาพงานก่อสร้าง (Quality) 

      ทั้ง 3 องค์ประกอบน้ี จะมีความสัมพนัธ์กันอย่างมาก และผูท่ี้ด าเนินการจดัการก่อสร้าง จึงควรตระหนัก

วางแผนอยา่งรอบคอบ ใหอ้ยู่ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม บางคร้ังเราอาจเห็นโครงการก่อสร้างท่ีตอ้งเร่งเวลามากเกินไป

จึงส่งผลใหคุ้ณภาพงานต ่า 

      การจดัการงานก่อสร้างเป็นการบริหารงานของผูรั้บเหมา แต่เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารโครงการอย่างหลีก

ไม่ได ้โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

1.Planning การวางแผนท่ีใชคุ้มงานก่อสร้างโดย Barchart , Chain of BarChart , C.P.M.Network 

2.Organizing การจดัองคก์ารบริหารก่อสร้างท่ี คิดวา่ท าอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบังาน 

3.Scheduling ตารางก าหนดเวลาการท างาน ในแต่ละกิจกรรม เพื่อใหง้านเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

4.Budgeting ก าหนดงบประมาณ และ การบริหารงบประมาณ จ าเป็นตอ้งทราบถึงงบประมาณต่าง ๆ เช่น ภาษี ค่าแรง 

วสัดุ เป็นตน้ 

5.Reporting การรายงานความกา้วหน้าของโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ตลอดจนการควบคุมการเบิกจ่ายวสัดุ

ต่างๆ และรายงานอุปสรรคในการท างงานเป็นสัปดาห์ เดือน และปี 

6.Accounting การท าบญัชี เป็นการแสดงรายจ่ายเพื่อใหท้ราบสถานะทางการเงินของโครงการ 

7.Documentation การท าเอกสารใหมี้ประสิทธิภาพควรแยกหมวดเพื่อ ง่ายต่อการคน้หา 

8.Coordinating การประสานงานเพื่อใหก้ารด าเนินการ สามารถท างานอยา่งราบร่ืนลดปัญหาต่างๆ 

9.Controlling การควบคุมงานตอ้งมีวิธีการก ากบัใหท้นัต่อเวลา เพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นทนัท่วงที 

10.Decision marketing การตดัสินใจตอ้งมีเหตุผลอยูใ่นความเป็นธรรม หลกัวิชาการและตดัสินใจทนัท่วงที 
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2.3 ประเภทของงานก่อสร้าง (Type of Construction) 

งานก่อสร้างสามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มลกัษณะงานได ้ดงัต่อไปน้ี 

2.3.1 งานก่อสร้างที่อยู่อาศัย (Residential Construction) ซ่ึงไดแ้ก่ บา้นพกัอาศยั อาคารชุดพกัอาศยั หรือ

หอ้งเช่า 

2.3.2 งานก่อสร้างเพ่ือธุรกิจการค้า (Building Construction for Business) ซ่ึงได้แก่ ศุนยก์ารค้า อาคาร

ส านกังาน เป็นตน้ 

2.3.3 งานก่อสร้างทางด้านอุตสาหกรรม (Industrial Construction) ซ่ึงไดแ้ก่งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
ต่าง ๆ โดยทัว่ไปเป็นงานก่อสร้างท่ีไม่มีความยุ่งยากนัก ยกเวน้บางโครงการท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการ

เทคโนโลยสูีงในการกก่อสร้างอาคารโรงงาน เช่น โรงงานปิโตรเคมี 

2.3.4 งานก่อสร้างขนาดใหญ่งานสาธารณูปโภค(Heavy Engineering or Infrastructure Construction) 

ซ่ึงได้แก่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่ภาครัฐจะเป็นผูล้งทุนเน่ืองจากตอ้งใช้เงินลงทุน

ค่อนขา้งสูงมาก แต่ในปัจจุบนัไดเ้ปิดโอกาสให้เอกชนท่ีมีขีดความสามารถร่วมระดมทุนในการก่อสร้างได ้

ในลกัษณะแบ่งปันผลประโยชน์กบัภาครัฐ เช่น เอกชนเป็นผูล้งทุน ภาครัฐเป็นเจา้ของสถานท่ี เม่ือด าเนิน

กการไประยะหน่ึงตามก าหนดสัญญาแลว้งานก่อสร้างดังกล่าวก็จะตกเป็นของภาครัฐ เช่น ระบบขนส่ง

มวลชนขนาดใหญ่ 

2.4 ข้อจ ากดังานก่อสร้าง (Limitation in Construction)  

      ขอ้จ ากดัของโครงการก่อสร้างลกัษณะคลายกบัการตีกรอบโดยสามารถแกไ้ขไดง้่ายบางกรณีมีขอ้จ ากดัมี

หลายประการ ผูค้วบคุมต้องพิจารณาให้รอบคอบ และหาวิธีแก้ไขไวล้่วงหน้า เพื่อลดอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น

ระหว่างการท างานและการท างานจะได้ไม่หยุดชะงักลงกลางคัน การคิดแก้ไขเฉพาะหน้าย่อยเส่ียงต่อการ

ผิดพลาด ดว้ยเหตุน้ีผูรั้บเหมาจึงควรรู้ปัญหา ท่ีเกิดจากขอ้จ ากดัต่าง ๆ คือ 

2.4.1 ข้อจ ากัดในด้านการเงิน โดยตอ้งวางแผนการเงิน ค านวณใหพ้อดีกบัจ านวนงวดงาน ท่ีจะไดมี้การ

ส ารองยามฉุกเฉิน โดยสามารถจ่ายไดท้นัที แต่ถา้หากตั้งความหวงัการรับเงินค่างวดงานก่อสร้างจาก

เจา้ของโครงการอาจล่าชา้ไม่ทนัการ และอาจท าใหโ้ครงการก่อสร้างหยดุชะงกัลง 
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2.4.2 ข้อจ ากดัเกี่ยวกบัคมนาคม บางคร้ังการท างานท่ีไกล ๆ การขนส่งล่าชา้ การท างานในสถานท่ีแคบ 

ยากต่อการขนส่งวสัดุ ไม่สะดวกดว้ยประการต่าง ๆ จึงท าให้งานชะงกัและล่าชา้ ไม่อาจด าเนินงานได้

ตามแผนท่ีวางไว ้อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการในสัญญางานก่อสร้าง อน่ึง การขนส่ง

วสัดุในคร้ังละปริมาณมาก ย่อมมีย่อมมีต้นทุนค่าขนส่งท่ี น้อยกว่า การขนส่งวสัดุทีละน้อย ๆ เป็น

จ านวนหลาย ๆ คร้ัง 

2.4.3 ข้อจ ากดัเกี่ยวกับคนงานและอัตราค่าจ้าง งานท่ีท าจะอยูใ่นสถานท่ีแตกต่างกนัดงันั้นเร่ืองปัญหา

แรงงานคนจึงเกิดขึ้นตามมา ในบางคร้ังท่ีขาดคนท่ีมีความช านาญเฉพาะทางซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการ

ท างานและอตัราค่าจา้งดว้ย เช่น งานฝีมือ งานท่ีเส่ียงอนัตราย ย่อมมีค่าใชจ่้าย (ค่าแรง) สูงกว่างานท่ีท า

ในสภาวะปกติ 

2.4.4 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ  เป็นข้อจ ากัดอีกอย่าง เพราะไม่สามารถรู้ว่าจะเกิดขึ้นเวลาใด 

บางคร้ังการท่ีฝนตก น ้าท่วม ลมพาย ุจะท าใหง้านล่าชา้ ถือวา่เป็นปัญหาท่ีแตกต่างจากภาคอุตสาหกรรม

อ่ืน ๆ ดงันั้น ผูรั้บเหมาตอ้งดูสถิติของภูมิภาคนั้นให้ดี และหาแนวทางแกไ้ขไวล้่วงหนา้เพื่อลดอุปสรรค

ดงักล่าว อาจจะส่งผลเสียต่อ ระยะเวลา งบประมาณ คุณภาพงาน ตลอดจนช่ือเสียงขององคก์รดว้ย 

2.4.5 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับรูปแบบและรายการก่อสร้าง เช่นแบบไม่ชดัเจน เขียนแบบผิด รายละเอียดไม่

เพียงพอจนไม่สามารถท างานได ้ซ่ึงท าให้เกิดการต่อรองของผูว้่าจา้ง ท าให้เสียผลประโยขน์ ถา้ตกลง

ไม่ได้จะเกิดปัญหาตามมา ดังนั้ น ควรศึกษาทั้ งแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ ตลอดจน

เอกสารต่าง ๆ ท่ีถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญางานก่อสร้าง ให้ละเอียดถ่ีถว้นเสมอ เพื่อลดปัญหาท่ีจะ

เกิดขึ้น ซ่ึงความผิดพลาดดังกล่าวบางคร้ังอาจตอ้งใช้เวลาในการแก้ไข เพื่อหาขอ้สรุป จึงท าให้งาน

ก่อสร้างหยดุชะงกั 

2.4.6 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ งานก่อสร้างบางประเภทจะก าหนดคุณสมบติัของ

วสัดุต่าง ๆ ไวใ้นรายการประกอบแบบ (Specification) เช่น การระบุสี ยี่ห้อ รุ่น ขนาด หากหาซ้ือไม่ได้

ตามท่ีตอ้งการ และยากต่อการน าเขา้ยอ่มเกิดปัญหาต่อการก่อสร้าง อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ของงาน 

2.4.7 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา งานก่อสร้างไม่สามารถหลีกเล่ียงต่อการแข่งกบัเวลา ขอ้จ ากดัในเร่ืองน้ีมี
ปัญหาอยู่มากเก่ียวกบัการวางแผนงาน เช่น งานท าก่อน-หลงั การวางแผนประสานงานต่าง ๆ ซ่ึงงาน

ก่อสร้างเป็นงานท่ีตกลงกนัระหว่าง ผูว้่าจา้งกบัผูรั้บจา้ง รายละเอียดในสัญญามกัจะก าหนดระยะเวลาท่ี
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แลว้เสร็จ ในการก่อสร้างไวช้ดัเจน ตลอดจนการก าหนดปริมาณงานออกเป็นงวด ๆ เพื่อสอดคลอ้งกบั

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละงวดงาน ดงันั้น จึงตอ้งมีการพิจารณารอบคอบในการวางแผนการท างาน 

ใหส้อดคลอ้งกบังวดงานท่ีแปรผนัโดยตรงกบัจ านวนเงินท่ีไดรั้บ 

2.4.8 ข้อจ ากัดเกี่ยวกบัวิธีการก่อสร้าง การก่อสร้างบางบริเวณท่ีไม่สามารถสร้างในสถานท่ีบางแห่งได้

โดยปกติ อาจเกิดจากตวัอาคารหรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก่อสร้างติดโรงพยาบาล เป็นตน้ เราจึงตอ้งหา

วิธีแกไ้ขปัญหาอ่ืนแทน เพื่อไม่ใหเ้กิดการเสียหายได ้โดยอาจใชผู้ช้  านาญและตอ้งวางแผนล่วงหนา้ โดย

ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นยอ่มก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นตาม 

2.4.9 ข้อจ ากัดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย  นับเป็นปัญหาท่ีส่งผลอย่างมาก เช่น เก่ียวกบั

การจราจรท่ีก าหนดน ้ าหนกัรถบรรทุก ก าหนดเวลาว่ิง การจา้งแรงงาน ซ่ึงตอ้งท าการวางแผนงานให้ดี

เสมอ เช่น การเทคอนกรีตในเวลากลางคืน เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาจราจรท่ีเกิดขึ้นในเวลากลางคืน 

2.4.10 ข้อจ ากัดด้านอ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือประสานงาน ปัญหาผูว้่าจา้งและผูดู้แลของผูว้่าจา้งซ่ึงไม่มี

ความแน่นอน อาจแก้ปัญหาโดยการให้ค่ารองรับ เพราะจะลดปัญหากลัน่แกลง้ได้ จึงควรค านึงและ

พิจารณาให้ดี กรณีปัญหาจากผูรั้บเหมาช่วง เช่น การท างานไม่คุณภาพ หรือไม่ตรงต่อเวลา บางคร้ังถึง

ขั้นทิ้งงาน การแกปั้ญหา คือการเหมาเป็นช่วง ๆ หรือเหมาช้ืนงาน จะช่วยแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ได ้

 

2.5 ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานก่อสร้าง 

      การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็เหมือนกับธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ คือ เม่ือถึงขั้นตอนการด าเนินงาน

จ าเป็นตอ้งมีปัจจยัท่ีเป็นรูปธรรมมาสนบัสนุนกระบวนการด าเนินการ คือ  

2.5.1 เงินทุน (Money) ประกอบด้วยเงินสด (Cash), เงินผ่อน (Credit) เงินทุนเป็นปัจจัยด้านการ

สนบัสนุนการบริหารงานท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะจะส่งผลกระทบถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย 

2.5.2 สถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอ ท่ีจะหมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่องตวัอยู่เสมอ ก าลงัคน 

การก่อสร้างต้องใช้คนระดับต่างๆ ดังน้ี ระดับผูเ้ช่ียวชาญ วางแผนและนโยบาย (Professional) คือ 

ระดบัผูบ้ริหารโครงการ, ระดบัช่างเทคนิค (Technician), ระดบัช่างฝีมือ (Skilled Labor), ระดบัแรงงาน 

(Labor) 
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2.5.3 เคร่ืองทุ่นแรง (Machine) ถึงจะใชแ้รงคนแต่งานบางอยา่งจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองทุ่นแรง เพื่อใหง้าน

เร็วขึ้น เช่น งานขุดดิน งานร้ือถอน เป็นตน้ หากไม่มีเคร่ืองทุ่นแรง อาจท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ย

ความล่าชา้ ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณและระยะเวลาท่ีเพิ่มขึ้น ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ือง

ทุ่นแรงไว ้เพียงพอต่อความจ าเป็นในการใชง้าน 

2.5.4 วัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจยัหลกัอีกอยา่งหน่ึง ถา้โครงการใดขาดวสัดุอุปกรณ์การก่อสร้าง 

ในขณะท่ีด าเนินการก่อสร้าง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามจะท าให้เกิดผลเสียแน่นอน เช่น การหยุดชะงกัการ

ท างาน ดงันั้นจึงควรจะมีการวางแผนล่วงหน้า หรือ ตรวจเช็ควสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในงาน ว่าขาดเหลือ

อยา่งไร 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

รายละเอยีดเกีย่วกบับริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
3.1 ช่ือและที่ตั้งท่ีประกอบการ 

 บริษัท : จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอน็จิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 เลขท่ีจดทะเบียน : 0105560220883 

 สถานท่ีตั้งบริษัท : สุขมุวิท 101/1  เขตบางนา แขวงพระโขนง จงัหวดักรุงเทพ 10620 

3.2 สัญลกัษณ์บริษัท 

 

        รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์บริษทั จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอน็จิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

3.3 แผนท่ี บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอน็จิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

 

 

 

        รูปท่ี 3.2 สถานท่ีตั้งบริษทั จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอน็จิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
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3.4ประวัติความเป็นมาบริษัท 

 รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บริษทัก่อสร้างโครงการ อสังหารอมทรัพย ์โรงงาน และ สาธารณูปโภค

ขนาดใหญ่ ประกาศร่วมทุนจีน เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 กบั บริษทัก่อสร้างจงเทียน คอนสตรัคชัน่ กรุ๊ป เปิดตวั

บริษทัจงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) โดยการร่วมลงทุนในคร้ังน้ี มีเป้าหมายในการสร้างความ

แตกต่างและน าเสนอทางเลือกใหม่ใหก้บัวงการก่อสร้างไทย 

 

                    

             รูปท่ี 3.3 พิธีงานเปิดไซตง์าน HONGLING           รูปท่ี 3.4 พิธีงานเปิดไซตง์าน YURI PLASTIC 

 

 

รูปท่ี 3.5 พิธีเปิดตวับริษทั จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอน็จิเนียร่ิง (ประเทศไทย) 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

 

 

นาย วรากุล แซ่หล่อ 

ต าแหน่ง Assistant Project Manager 

3.6 ระยะเวลาท่ีนักศึกษาปฏิบัติสหกจิศึกษา 

 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 31สิงหาคม 2562 

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 1. สมุดจดโนต้ขอ้มูลต่าง ๆ 

 2. ตลบัเมตร 

 3. คอมพิวเตอร์ 

 4.เคร่ืองค านวณ 
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บทที่ 4 

ล าดับข้ันตอนการท างานและปัญหาที่เกดิระหว่างท างาน 

4.1 ขั้นตอนการท างานตั้งแต่เร่ิมโครงการ 

งานก่อสร้างการเร่ิมโครงการ ควรตั้งเป้าหมายไว ้จากตวัอยา่งการศึกษาคร้ังน้ีโครงจากมีระยะเวลา 180วนั  

4.2 การถ่ายค่าพกิดั จากหมุดของนิคมไปยังไซต์งาน 

เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีก่อสร้างอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จึงใช้หมุดอา้งอิงของทางนิคมอุตสาหกรรม โดยตั้งช่ือ

หมุดวา่ BM  ถ่ายค่าพิกดัจากหมุด BM โดยใชก้ลอ้ง Total station ตั้งท่ีหมุด BM และตั้ง ปริซึมสะทอ้นแสงไวท่ี้

จุด TP3 (ต าแหน่งของ TP3 อยู่ในไซต์งาน) จากนั้นป้อนค่า (Coordinate N,E) จากหมุด BM → TP3 เม่ือป้อน

ค่าพิกดั (Coordinate N,E) แลว้ คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 1.00 mm. จากท่ีสอบถามพี่เล่ียงท่ีช านาญดา้นงานส ารวจ  

 

 รูปท่ี 4.1 ปริซึมสะทอ้นแสง    รูปท่ี 4.2 ถ่ายค่าพิกดัหมุด BM  →  TP3ส่ิงท่ี

ส าคญัท่ีสุด คือ การรักษาคุณภาพของกลอ้ง หรือการ คาริเบท (Calibrate) ตามอายใุชง้าน เพราะกลอ้งส ารวจเป็น

เคร่ืองมือท่ีตอ้งการความถูกตอ้งและแม่นย  าสูง ดงันั้นเม่ือใชง้านระยะเวลานาน ยอ่มมีความเส่ือมสภาพของ 

เกลียว สกรู ต่างๆ จึงตอ้งมีการตรวจและปรับแก ้อยา่งสม ่าเสมอ 
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4.3 หาต าแหน่งวางผังหมุดไลน์เสาเข็ม 

 ต่อเน่ืองจากขั้นตอนถ่ายค่าพิกดั จากหมุด BM  →  TP3 คือ การวางผงัหมุดต าแหน่งเสาเขม็ โดยโดย

การป้อนค่า ( Coordinate N,E ) เป็นตวัระบุหาต าแหน่งพิกดัของหมุดต าแหน่งเสาเขม็ตน้นั้นๆ โดยใชแ้ผน่เป้า

สะทอ้น เพื่อล่อหาต าแหน่งเสาเขม็ตน้นั้นๆ 

                         

                    รูปท่ี 4.3 แผน่เป้าสะทอ้น                        รูปท่ี 4.4 ป้อนค่าพิกดัเพื่อหาต าแหน่ง  

หลงัจากไดต้ าแหน่งไลน์ของเสาเขม็แลว้ ควรจะตรวจสอบจากแบบแปลน และวดัระยะเพื่อเช็คความถูกตอ้ง

อยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 4.5 ผงัหมุดต าแหน่งไลน์เสาเขม็ท่ีวางเสร็จแลว้ 
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4.4 ช่วงก่อนตอกเสาเข็ม 

โดยปกติแลว้ควรทราบสภาพของดินก่อนวา่มีลกัษณะแบบใด มีความหนาแน่นมากนอ้ยเพียงไหนและก่อนตอก

เสาเข็มตอ้งมีรายการค านวณการรับน ้ าหนกัเสาเข็มออกมาก่อน เพื่อทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ขนาดหน้า

ตดัและความยาวของเสาเขม็ , น ้าหนกัลูกตุม้ , ระยะยกลูกตุม้ , ระยะ Last ten Blows , จ านวน Blows Count 

 

รูปท่ี 4.6 รายการค านวณการรับน ้าหนกัเสาเขม็ 

 

  

 

 

  

 



15 
 
4.5 ช่วงด าเนินการตอกเสาเข็ม 

เน่ืองจากดินบริเวณในโครงการมีสภาพท่ีหนาแน่นมาก จึงจ าเป็นตอ้งท าการเจาะน าเป็นรูลึก (Pre Bore)  โดยมี

รอกเด่ียวกวา้นลมขนาด (Ø = 30 cm.) ระยะความลึก 4-5 m. ก่อนเจาะ Off set ต าแหน่งของเขม็เจาะทั้ง 2 

แนวแกนเพื่อให้รูท่ีเจาะน าไม่หนีศูนย ์

 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งแสดงการท างานของเคร่ืองจกัร 

ขั้นตอนการเจาะน าเบื้องต้น 

• เจาะน าเป็นรูลึกตามความลึกท่ีตอ้งการ 
• ตอกปลอกเหลก็ชัว่คราว 
• หลงัจากเจาะแลว้น าดินท่ีเหลือขนยา้ยออก 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 Off set ต าแหน่งเขม็เจาะ 
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หลงัจากท าการเจาะน าเสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือกรถป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ีไดใ้นการตอกเสาเขม็ เพราะสามารถ

เคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่วนเขม็ท่ีใชมี้ขนาด 0.35 0.35 6.00 m.,ลูกตุม้ท่ีใชมี้น ้าหนกั 5 ton.,ระยะยกตุม้ 50 

cm. และในขณะท่ีรถป้ันจัน่ท างานอยูค่วรยืนก ากบัในระยะท่ีปลอดภยัเพื่อท่ีจะเช็ค ด่ิงของแนวเสาเขม็  ระยะยก

ตุม้ , Blows Count , Last Ten Blows วา่ไดต้ามรายการค านวณหรือไม่ หากจ านวน Last Ten Blows ไม่ไดต้ามท่ี

ออกแบบ ไว ้จะตอ้งใชเ้ขม็ส่งช่วย 

                                                                                                      

              รูปท่ี 4.9 รถป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ี                        รูปท่ี 4.10 วดัระยะยกตุม้ 

            

             รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่ง เสาเขม็กลุ่ม F5          รูปท่ี 4.12 นบั Blows Count , Last Ten Blows 
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4.5.1 หลุมเจาะเอยีงเกินข้อก าหนด (โดยท่ัวไป 1:100) 

สาเหต ุ

• ความสมบูรณ์ของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเจาะน า 

• ความประมาทในการเจาะของผูคุ้มเคร่ืองจกัร 

• ลกัษณะของชั้นดิน 

วิธีแก้ไข 

• ต านวณแรงภายในท่ีเปล่ียนไปของเสาเขม็ 

• ตรวจสอบหาก าลงัรับแรง ของหนา้ตดัเสาเขม็เดิม 

• หากหนา้ตดันั้นๆ ไม่สามารถรับแรงภายในท่ีเปล่ียนไปได ้ใหเ้สริมเหลก็เพิ่มเติมหรือหาวิธีอ่ืนๆเพื่อให้

เสาเขม็รับแรงไดอ้ยา่งปลอดภยั 

• ส าคญัท่ีสุดคือจะตอ้งตรวจสอบและป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเดิมเกิดขึ้นกบัเสาเขม็ตน้ ถดัไป 
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แผนการด าเนินงานตอกเสาเข็ม 

 
จ านวนรถป้ันจัน่ท่ีเขา้ 

 
วนัท่ี 

เร่ิมงานตัง่แต่ วนัท่ี 2 - 16 มิถุนายน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 15 วนั 
No.1 No.2 No.3 No.4 

1 คนั 2/6/62 8 ตน้ - - - 
1 คนั 3/6/62 10 ตน้ - - - 

2 คนั 4/6/62 10 ตน้ 15 ตน้ - - 
2 คนั 5/6/62 13 ตน้ 15 ตน้ - - 
2 คนั 6/6/62 10 ตน้ 11 ตน้ - - 
3 คนั 7/6/62 15 ตน้ 16 ตน้ 19 ตน้ - 
3 คนั 8/6/62 14 ตน้ 22 ตน้ 20 ตน้ - 
3 คนั 9/6/62 15 ตน้ 16 ตน้ 20 ตน้ - 
3 คนั 10/6/62 16 ตน้ 15 ตน้ 16 ตน้ - 
3 คนั 11/6/62 18 ตน้ 20 ตน้ 16 ตน้ - 
4 คนั 126/62 20 ตน้ 19 ตน้ 18 ตน้ 19 ตน้ 
4 คนั 13/6/62 25 ตน้ 25 ตน้ 22 ตน้ 21 ตน้ 
4 คนั 14/6/62 25 ตน้ 27 ตน้ 26 ตน้ 29 ตน้ 
4 คนั 15/6/62 25 ตน้ 28 ตน้ 27 ตน้ 25 ตน้ 
4 คนั 16/6/62 28 ตน้ 25 ตน้ 28 ตน้ 27 ตน้ 

  รวมจ านวนเสาเขม็ทั้งหมด 821 ตน้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงการด าเนินการตอกเสาเขม็ 
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4.5.2 ไม่สามารถคุมจ านวนเสาเข็มท่ีตอกได้อย่างสม ่าเสมอ 

สาเหต ุ

• เสาเขม็เขา้ไซตง์านไม่ทนั หรือเสาเขม็ไม่ไดอ้ายุ 

• เคร่ืองจกัรมีปัญหาขณะท างาน 

• สภาพอากาศ 

วิธีแก้ไข 

• ตรวจสอบสมรรถนะเคร่ืองจกัร ช่วงก่อนเลิกงาน  

• จดบนัทึกเวลา ณ ขณะท่ีฝนตก  

• ตรวจสอบควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
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รูปท่ี 4.13 แบบแปลนเสาเขม็ Factory 

 

รูปท่ี 4.14 แบบแปลนเสาเขม็ Canteen 
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4.6 ขั้นตอนงานก่อสร้าง Footing และ ตอม่อ 

 หลงัจากงานตอกเสาเข็มเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ รถแม็คโครจะขดุดินตาม เสาเข็มกลุ่ม หรือ เสาเข็ม

เดียว โดยมีความลึกเท่ากบัระดับ Bottom โดยอา้งอิงจากระดบั EL+0.000 m. ตามรายการค านวณ Pile cut off 

เม่ือปรับระดบัดินไดร้ะดบัท่ีตอ้งการคร่าวๆแลว้ ทีมส ารวจ (Survey) จะให้ค่าระยะตดัเข็มท่ี 10 cm. โดยมี ( Pile 

cut off = 5 cm. , Lean Concrete = 5 cm. ) จากนั้นเช็คค่าระดบัอีกคร้ังเพื่อพร้อมท่ีจะเขา้แบบเทลีน  

 

                            

     รูปท่ี 4.15 เช็คระดบัความลึกของดิน                          รูปท่ี 4.16 ดินท่ีปรับระดบั และ ใหร้ะดบัเทลีน 

Pile cut off คือ ระดบัท่ีตดัเข็ม ส่วนวิธีการค านวณนั้นไม่ไดมี้อะไรท่ีซบัซอ้นมากมายนกั หาไดโ้ดยจากวิธีการ

ไล่ระดบัลงไปหา หลงั Footing (TOP) โดยใชร้ะดบั EL+0.000 m. อา้งอิง 

 ตวัอยา่ง เช่น จาก EL+0.000 m → ระดบัคาน → ระดบัตอม่อ → ระดบัหลงั Footing (Top) → ระดบัใต ้

Footing (Bottom)                                          

 

    

 

 

                                                          

รูปท่ี 4.17 รายการค านวณหาค่าระดบั (Top , Bottom) 
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หลงัจากเขา้แบบลีนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบเช็คระดบัน ้ าและตรวจเช็คระยะ offset จากเสาเขม็ให้ไดข้นาด

ไม่น้อยกว่าขนาดของฐาน Footing นั้นๆ เพื่อเผื่อระยะเขา้แบบเท Footing เม่ือเทลีนลงแบบแลว้แต่งผิวหน้าให้

เรียบ เพื่อตอนวางเหลก็ลงไปจะสามารถหนุนลูกปูนหรือช่วยรักษาระดบัของเหลก็เอาไวไ้ด ้

รูปท่ี 4.18 เขา้แบบเทลีน เผื่อระยะ Off set เพื่อส าหรับใชว้างไมแ้บบของ Footing 

รูปท่ี 4.19 ระดบัดินท่ีปรับแลว้ พร้อมเขา้แบบเทลีน 
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รูปท่ี 4.20 ตวัอยา่งฐาน F5 เทลีน หนา 5 ซม. 

 

 

รูปท่ี 4.21 ตวัอยา่งฐาน F7 เทลีน หนา 5 ซม. 

 

หลังจากลีนเร่ิมแข็งตัวแลว้ตัดเสาเข็มตามระดับของรายการค านวณ Plie cut off จากนั้นท าความสะอาดลีน 

พร้อมตรวจสอบ เหลก็ Dowel Bars วา่มีครบหรือไม่ หากครบสามารถด าเนินงานไดต้่อเน่ืองเลย 
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รูปท่ี 4.22 ตดัเสาเขม็ส่วนเกินออก                               รูปท่ี 4.23 กรณีท่ีเหลก็ Dowel Bars ไม่ครบ 

 

ในกรณีท่ีเหล็ก Dowel Bars ไม่ครบ ตอ้งท าการเจาะรูตามต าแหน่งท่ีเหล็ก Dowel Bars หายไป เจาะกลงไปใน

เสาเข็มโดยมีความลึกเท่ากบั 20 cm. แลว้น าใช้กาวแห้งเร็วส าหรับงานเสียบเหล็ก ผลิตภณัฑ์ Sika Anchorfix 1 

ฉีดอดัตามรูท่ีเจาะ จากนั้นเสียบเหลก็ DB16 ท่ีมีความยาวเท่ากบั 70 cm.  

 

                                      

  รูปท่ี 4.24 ใชส้วา่นเจาะรู โดยมีความลึก 20 cm.               รูปท่ี 4.25 เสียบเหลก็ในต าแหน่งท่ีเหลก็ 

                                                                                                            Dowel Bars หาย 
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รายละเอยีดผลติภัณฑ์ Sika Anchorfix 1 

 

 

รูปท่ี 4.26 ผลิตภณัฑ ์Sika Anchorfix 1 

เหมาะส าหรับการใชง้าน ดงัต่อไปน้ี ใชเ้ป็นวสัดุยดึเหลก็เสริมและสลกัเกลียวชนิดใหก้ าลงัเร็วส าหรับ  

• เหลก็ขอ้ออ้ย / เหลก็เสริมแรง 

• สลกัเกลียว 

• น็อต และระบบยดึติดเฉพาะงานคอนกรีต 

ก่อนท่ีจะใชง้าน จะตอ้งยนืยนัความเหมาะสมของวสัดุยดึพื้นผิว Sika Anchorfix 1 ในแง่ของความ

แขง็แรงในการยดึ และการป้องกนัการเกิดคราบ หรือการเปล่ียนสีของพื้นผิว 

คุณประโยชน์ 

• แหง้ตวัเร็ว 

• สามารถใชก้บัปืนแบบมาตรฐานได ้

• สามารถใชไ้ดใ้นอุณหภูมิต ่า 

• สามารถรองรับน ้าหนกัไดสู้ง 

• ไม่ยบุตวั ไม่ยอ้ย แมใ้ชใ้นแนวเหนือศรีษะ 

• ไม่มีกล่ินอบั 
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หลงัจากตดัเข็มเรียบแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการวางไลน์เพื่อหาจุด Center ของ Footing เพื่อการเก็บต าแหน่งหนี

ศูนย์ของเสาเข็ม ( Pile Diviation ) จากนั้ นทีมส ารวจ (Survey) จะใช้ค่าพิกัด (Coordinate N,E) ในการหา

ต าแหน่งกรอบของ Footing แลว้จากนั้นหา Center ของ Footing เพื่อท่ีจะทราบระยะหนีศูนยข์องเสาเข็มของตน้

นั้นๆ 

 

รูปท่ี 4.27 การหาต าแหน่งกรอบของ Footing 

 

รูปท่ี 4.28 เม่ือไดต้ าแหน่งท่ีแน่นอนแลว้ตีไลน์กรอบ Footing 
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การเก็บต าแหน่งหนีศูนยข์องเสาเขม็ (Pile Diviation) 

ตอ้งหาจุด Center ของเสาเข็มก่อน จากนั้นใชวิ้ธียิงค่าพิกดั ( Coordinate )โดยการป้อนค่า N,E ของเสาเข็ม และ

น าแผ่นชีทล่อเป้า เพื่อหาต าแหน่งหนีศูนยข์องเสาเข็มตน้นั้นๆ จากนั้นน าค่าพิกดัเดิม มาเทียบกบัค่าพิกดัใหม่จะ

ไดผ้ลต่างของค่าพิกดั ผลต่างนั้น คือ ต าแหน่งหนีศูนยข์องเสาเขม็ 

 

รูปท่ี 4.29 แผน่ชีสสะทอ้นท่ีใชล้่อหาต าแหน่ง Footing 

 

 

รูปท่ี 4.30 ตวัอยา่งแสดงการเปรียบเทียบพิกดัจริง กบั พิกดัใหม่ท่ีเขม็หนีศูนย์ 
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ตัวอย่าง บนัทึกการตรวจสอบต าแหน่งหนีศูนยข์องเสาเขม็ และรายละเอียดการแกไ้ขฐานราก 

 รูปท่ี 4.31 บนัทึกการตรวจสอบต าแหน่งหนีศูนยข์องเสาเขม็ และรายละเอียดการแกไ้ขฐานราก 

วิธีการค านวณ หาผลต่าง 

1. น าค่า N,E (พิกดัเดิม) – N,E (พิกดัใหม่) ของเสาเขม็ No. นั้นๆ = N,E ผลต่างของเสาเขม็ 

2. รวมผลค่าพิกดั N,E ทั้งหมดของเสาเขม็ในฐาน 

3. น าผลรวมค่าพิกดั N,E ÷ จ านวนเสาเขม็ในฐาน = ค่าเฉล่ียของพิกดั N,E 

4. แทนค่า  จะไดค้่า ระยะเยื้องศูนยข์องเสาเขม็กลุ่ม 

หมายเหต ุตามมาตรฐาน วสท. ก าหนดให้ 

• เสาเขม็เด่ียว เยื้องศูนยไ์ด ้5 cm. , เสาเขม็กลุ่ม 7-10 cm. 
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ดัดเหล็กตาม Ba cut list ของ Footing ตามแบบแปลน พร้อมตรวจสอบ ขนาดเหล็ก ,ความยาว,ระยะงอ 

ก่อนท่ีจะลงลงเหล็ก หลกัจากลงเหล็กสมบูรณ์แลว้ ผกูลวดและหนุนลูกปูนให้เรียบร้อย จากนั้นลงเหล็กเสา 

พร้อมกบัเขา้แบบไมแ้ละติดตั้งค  ้ายนั ตามไลน์ตามท่ีตีไว ้เพื่อพร้อมท่ีจะเทคอนกรีตไดท้นัที ก่อนเทควรเรียก

ท่ีปรึกษา (Consult) มาตรวจสอบความถูกตอ้งและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมาในภายหลงั 

และในขณะท่ีเทคอนกรีตจ าเป็นจะตอ้งควบคุมงานเทคอนกรีตอย่างใกลชิ้ด เพราะ Footing เป็นโครงสร้าง

ส าคญัมาก เพราะฉะนั้นควรจะควบคุมอย่างละเอียดรวมไปถึงการควบคุมการใช้เคร่ืองจ้ีคอนกรีต เพราะ

ในขณะเทคอนกรีตหากไม่ใช้เคร่ืองจ้ีคอนกรีต คอนกรีตจะไม่แน่น และจะส่งผลกระทบต่อก าลังของ

คอนกรีต 

ตรวจสอบ ก่อนเทคอนกรีต 

• เคร่ืองมือล าเลียง , เคร่ืองมือเท , คนงาน , สภาพอากาศ 

• ขนาดเหลก็เสริม , จ านวนเหลก็ , ระยะงอ , ระยะจดัเรียง , ระยะทาบ , ระยะหุม้คอนกรีต 

• ไมแ้บบ , ค ้ายนั , ความสะอาดของพื้นผิวท่ีจะเท 

• สเปคคอนกรีตท่ีใช ้สารผสม , Slump 

 

 ระหว่างเทคอนกรีต 

• การจ้ีเขยา่แบบ 

• ควบคุมงานเทคอนกรีตใหไ้ดร้ะดบั 

• ควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 

ตรวจสอบ หลงัเทคอนกรีต 

• ตกแต่งผิวหนา้คอนกรีต 
• แกะไมแ้บบ , ค ้ายนั 

• การบ่มคอนกรีต 
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        รูปท่ี 4.32 ทีมส ารวจให้ระดบัหลงั Footting             รูปท่ี 4.33 ฐาน F4 ขณะก าลงัลงเหลก็เสา 

 

รูปท่ี 4.34 ตวัอยา่งฐาน F3 ท่ีพร้อมเทคอนกรีตแลว้ 

 

รูปท่ี 4.35 แสดงพื้นท่ีใชค้อนกรีตสเปคน้ีเท , ชกั Slump  
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รูปท่ี 4.36, 4.37 ก่อนเทคอนกรีตใหท่ี้ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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แบบแปลนฐาน Footing ในลกัษณะต่างๆท่ีใชง้าน 

 

 

 

รูปท่ี 4.38,4.39 Footing ลกัษณะท่ีใชง้าน F1,F2,F3,F4,F5,F7,F9 
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หลงัจากแกะไมแ้บบ Footing ออกแลว้ ทีมส ารวจ (Survey) จะใช้วิธีเปิดฉากเพื่อหาไลน์ตอม่อ จากนั้นเขา้แบบ

เทคอนกรีตเพื่อหล่อเสาตอม่อให้เช่ือมต่อกบัฐานราก 

 

รูปท่ี 4.40 เขา้แบบเทคอนกรีตเพื่อหล่อตอม่อใหช่ื้อมต่อกบัฐานราก 

 

รูปท่ี 4.41 ตวัอยา่งตอม่อท่ีเทคอนกรีตโดยไม่ท าความสะอาดก่อนเท 
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4.7ขั้นตอนการก่อสร้างคานคอดิน 

 หลงัจากหล่อตอม่อเรียบร้อยแลว้ ทีมส ารวจจะหาไลน์คานโดยใช้วิธีการป้อนค่าพิกดั N,E และเม่ือได้

ไลน์คานจะ Offset ความกวา้งของคาน เพื่อเผ่ือระยะไวส้ าหรับเทลีน จากนั้นท าการขุดดินให้ไดร้ะดบัความลึก

ตามท่ีค านวณมาได ้เม่ือไดร้ะดบัความลึกท่ีแน่นอนแลว้ให้คนงานเขา้แบบเพื่อท่ีจะเทลีนและในขณะท่ีเขา้แบบ

เทลีนนั้นทีมส ารวจจะตรวจสอบความถูกตอ้งของระดบัใตท้อ้งคาน หลงัจากเทลีนเสร็จแลว้เม่ือลีนเร่ิมเซตตวัดี 

จะตีไลน์คานตามแบบแปลน จากนั้นสามารถให้คนงานลงเหล็กคาน เขา้ไมแ้บบพร้อมติดตั้งค  ้ายน้ และก่อนเท

คอนกรีตตรวจสอบความถูกตอ้งของ ขนาดของเหล็กเสริม ระยะทาบ ระยะจดัเรียง ระยะหุ้มคอนกรีต แนวของ

คาน และความแข็งแรงของไมแ้บบกบัค ้ายนั ในขณะเทคอนกรีตหากพื้นท่ี ท่ีจะเทมีพื้นท่ีจ ากดั จ าเป็นตอ้งใชร้ถ

เครนในการช่วยล าเลียงคอนกรีตไปยงัต าแหน่งจะเทคอนกรีต 

 

                                     

รูปท่ี 4.42,4.43,4.44 เช็คระดบัไมแ้บบ , เช็คระดบัน ้าไมแ้บบ , บริเวณท่ีเขา้แบบเรียบร้อยแลว้     
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รูปท่ี 4.45,4.46 ลงเหลก็คาน จดัตั้งแหน่งเหลก็ , ตรวจสอบองคป์ระกอบโดยรวมก่อนเทคอนกรีต 
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รูปท่ี 4.47,4.48 ตวัอยา่งคานท่ีพร้อมเทคอนกรีตแลว้ 

 

รูปท่ี 4.49  กรณีพื้นท่ีเทคอนกรีตมีจ ากดั จึงใชเ้ครนช่วยล าเลียงคอนกรีต 
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แบบแปลนคานในลกัษณะต่างๆท่ีใชง้าน 

 

        

 

 

       

 

รูปท่ี 4.50,4.51,4.52,4.53 แบบแปลนคานลกัษณะต่างๆท่ีใชง้าน 
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4.8 ขั้นตอนงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ 

   จากท่ีพบในหนา้งานจริง ในกรณีเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 เป็นพื้นวางบนดิน ใช้วิธีเทคอนกรีตคานไม่เต็ม

ไมแ้บบ เพื่อไวส้อดเหล็กเสริมของโครงสร้างพื้น จากนั้นถมดินให้ไดร้ะดบัต ่ากว่าระดบัลีน หลงัจากเทลีนใน

ส่วนของพื้นเรียบร้อยแลว้ เม่ือลีนเซตตวัสามารถสอดเหล็กเสริมของโครงสร้างพื้น และในส่วนของพื้นชั้น 2 

เป็นพื้นวางบนคาน ท าการติดตั้งนั่งร้านและเหล็กป๊อบค าย ั้น เพื่อไวรั้บน ้ าหนักคานและพื้นของชั้น 2 , วางไม้

แบบทอ้งคาน + ดา้นขา้ง , ไมแ้บบรับน ้ าหนกัทอ้งพื้น พร้อมติดตั้งค  ้ายนั จากนั้นลงเหล็กเสริมของพื้นชั้น 2 กรณี

ไม่ควรจะเทคอนกรีตส่วนพื้นพร้อมกบัคาน เพราะมีความเส่ียงมากหากนัง่ร้านและตุ๊กตาไม่แขง็พอ 

ข้อควรระวัง 

 ในขั้นตอนหลงัจากแกะไมแ้บบคานเสร็จเรียบร้อยดีแลว้ เช็ครายละเอียดอย่างรอบคอบ เพราะถา้หากมี

งานระบบสุขาภิบาล หรืองานในรายละเอียดอ่ืนๆท่ีจ าเป็นตอ้งหาต าแหน่ง และท าตามขั้นตอน เพราะไม่ฉะนั้น

จะท าให้งานไม่ตรงตามแบบท่ีเจา้ของโครงการตอ้งการ และจ าเป็นตอ้งแกไ้ขงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้น้ีเป็น

สาเหตุหลกัๆท่ีมากระทบต่อแผนงานโดยตรง 

 

รูปท่ี 4.54 ตวัอยา่งพื้นท่ี ท่ีมีงานระบบสุขาภิบาล 



39 

รูปท่ี 4.55,4.56,4.57 เขา้ไมแ้บบรับทอ้งพื้นชั้น2 , พื้นต่างระดบั , ท าความสะอาดแบบพร้อมเทคอนกรีต 
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รูปท่ี 4.58,4.59,4.60 หาต าแหน่งวางท่อ แลว้ยดึเพื่อไม่ให้ต าแหน่งเคล่ือนในขณะเทคอนกรีต 
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รูปท่ี 4.61,4.62 ใชร้ถป้ัมคอนกรีตในการล าเลียงคอนกรีต , เทคอนกรีตในส่วนของคานก่อนเท 
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4.8.1 เทคอนกรีตไม่ต่อเน่ือง 

สาเหต ุ

• สั่งจองคอนกรีตขาด 

• การจราจรติดขดัระหวา่งขนส่งคอนกรีต 

วิธีแก้ไข 

• ใชน้ ้ายาผสานกรีตเทบริเวณท่ีเทคอนกรีตไม่ต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 4.63 ใชน้ ้ายาผสานในกรณีท่ีเทคอนกรีตไม่ต่อเน่ือง 
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4.9 ขั้นตอนงานก่อสร้างเสา 

 เขา้ไมแ้บบให้ไดข้นาดเสาท่ีตอ้งการจะหล่อ น าไมแ้บบสวมเขา้กบัเหล็กเสาติดตั้งค  ้ายนั จากนั้นเทมอร์

ตา้ก่อนท่ีจะเทก่อนกรีตเพื่อไม่ให้คอนกรีตซึมออกตรงบริเวณตีนเสา ตรวจเช็คด่ิงเสา เม่ือพร้อมแลว้สามารถเท

คอนกรีตไดเ้ลย หลงัจากเทคอนกรีตเสร็จแลว้ตรวจเช็คด่ิงอีกคร้ัง จากท่ีสอบถามพี่เล้ียง เสา 1m. คลาดเคล่ือนได ้

1mm. 

 

รูปท่ี 4.64 ไมแ้บบเสาท่ีพร้อมสวมเหลก็เสา 

 

รูปท่ี 4.65  สวมไมแ้บบ 
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รูปท่ี 4.66 เช็คด่ิงเสา 

 

รูปท่ี 4.67 ตวัอยา่งเสาท่ีแกะไมแ้บบแลว้ 
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4.9.1 ไม้แบบแตก 

สาเหต ุ

• ติดตั้งค  ้ายนัไม่แขง็แรงพอ 

• ไมแ้บบหมุนเวียนใชบ้่อยเกินไป 

วิธีแก้ไข 

• ตรวจสอบค ้ายนัทุกคร้ังก่อนเทคอนกรีต 

• ซ่อมแซมไมแ้บบทนัที 

 

4.9.2 คอนกรีตเป็นโพรง 

สาเหต ุ

• จ้ีคอนกรีตไม่ทัว่แบบหล่อ 

• เทคอนกรีตขณะฝนตก 

วธิีแก้ไข 

• ใชปู้นเกร้าทม์าหยอดใหเ้ตม็แบบ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั โดย

ไดเ้รียนรู้งานก่อสร้างตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ไดรั้บต าแหน่งงานเป็น  

“ ผูช่้วยซุปเปอร์ไวเซอร์ ” และไดป้ระจ าอยู่ไซตง์าน ก่อสร้างโรงงาน Hongling ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิต้ี 

ระยองโดยไดอ้ยูฝ่่ายผูรั้บเหมาหลกั มีหนา้ท่ีควบคุมงานก่อสร้าง ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1.ได้ศึกษาขอ้ก าหนดในการก่อสร้างตามมาตรฐานของสภาวิศวกร และได้รับค าแนะน า เทคนิค ใน     การ

วางแผนการด าเนินการก่อสร้างท่ีดีมาก จากหนา้งานจริง 

2.ไดท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยตอ้งอยูใ่นขอบเขตของ

ขอ้ก าหนดงานก่อสร้าง 

3.พฒันาทักษะด้านการวางแผนงานและการจดัการงานก่อสร้างอย่างมีระเบียบตามแบบแผนงาน ท่ี ได้จัด

แผนงานไว ้

4.เพิ่มทกัษะงานก่อสร้างมากขึ้นและสามารถท าตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บตามมอบหมายงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

               การเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างมีความเส่ียงสูงมาก ในการท่ีจะท างานก่อสร้างให้ถูกตอ้งและสมบูรณ์ทุก

อยา่ง ดงันั้นผูรั้บเหมาท่ีดีควรใชค้วามรู้ ความสามารถจากประสบการณ์ท่ีมี น ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

การท่ีจะช านาญงานก่อสร้าง ควรตั้งใจ อดทน และพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้กบัส่ิงท่ีไม่ไดค้าดคิดไวต้ั้งแต่แรก  
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ภาคผนวก 



49 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 5.1  น าตวัอยา่งคอนกรีตทดสอบก าลงั 
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รูปท่ี 5.2 ตรวจสอบรอยเช่ือม โดยใชน้ ้ายา 
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รูปท่ี 5.3 ติดตั้งช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็ 
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รูปท่ี 5.4 ประกอบชุดโต๊ะ Table form 
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รูปท่ี 5.5 ติดตั้งค  ้ายนัผนงัลิฟท ์
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    รูปท่ี 5.6 ทดสอบ Dynamic Load Test 
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