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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ปัจจุบนัเทคโนโลย ีวสัดุ ความรู้ดา้นวิศวกรรมการก่อสร้างพฒันาไปอยา่งมาก รวมทั้งอุตสาหกรรม

การก่อสร้างในประเทศไทยพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีระบบโครงสร้างหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการ

อาคารแต่ละประเภท อีกทั้งเหมาะสมกบัภูมิภาค สภาพหนา้งาน ในสมยัก่อนนั้นการก่อสร้างอาคาร

โครงสร้างขนาดเลก็จนถึงขนาดกลาง รวมทั้งงานอาคารสาธารณะของทางราชการยงัคงใชก้ารก่อสร้างรูป

แบบเดิม ซ่ึงในรายงานฉบบัน้ีเราจะเนน้ไปท่ีงานโครงสร้างพื้นเป็นส าคญั โดยโครงสร้างอ่ืนๆ เช่น ฐานราก 

เสา หรือผนงั ไม่ไดค้  านึงอยูใ่นการศึกษาน้ี ตั้งแต่ดั้งเดิมมาการก่อสร้างโครงสร้างจะประกอบดว้ยคานซ่ึงท า

โดยคอนกรีตเสริมเหลก็เป็นพื้นฐานส าคญั โดยใชว้ิธีผกูเหลก็เส้นขอ้ออ้ย เหลก็เส้นกลม จากนั้นจึงเขา้แบบ

หล่อคอนกรีตในท่ี จากนั้นจึงท าระบบโครงสร้างพื้น ซ่ึงมีหลายรูปแบบเช่น แผน่พื้นส าเร็จรูป (Precast 

Plank) แผน่พื้นส าเร็จรูปแบบมีรูกลวง (Hollow Core) หล่อพื้น คสล.ในท่ี (Cast in situ) หรือรูปแบบอ่ืนๆ 

ซ่ึงในแต่ละรูปแบบโครงสร้างกจ็ะมีขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั  

 โครงสร้างพื้นยงัคงมีอีกหลายรูปแบบ ซ่ึงในรายงานน้ีจะท าการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการ

ก่อสร้างแบบ คานคอนกรีตเสริมเหลก็และใชแ้ผน่พื้นส าเร็จรูป กบั ระบบพื้นไร้คาน (Post Tension Slab) ซ่ึง

ทั้งสองรูปแบบมีขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั ไม่ไดเ้หมาะสมกบัอาคารทุกประเภท ดงันั้น

การศึกษาจะพยายามสรุปรูปแบบอาคารใดจึงจะเหมาะสมกบัระบบโครงสร้างแบบใด เพราะอะไร มีความ

แตกต่างดา้นตน้ทุนการก่อสร้าง เวลา การใชส้อยพื้นท่ี อยา่งไร 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.2.1 เพื่อการศึกษาระบบพื้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้จ ากดั 

 1.2.2 เพื่อการศึกษาระบบพื้นไร้คาน (Post tension) ขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้จ ากดั 

 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบในการตดัสินใจคดัเลือกระบบพื้นโครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัโครงการ 

 1.2.4 เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนตรง เวลา ทรัพยากรท่ีใชใ้นการก่อสร้างของพื้นสองระบบ 
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.3.1 ประเภทอาคารท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ ควรจะมีขนาดเลก็ถึงกลาง โดยพื้นท่ีต่อชั้นไม่ควรนอ้ย

กวา่ 300 ตารางเมตรถึง 1200 ตารางเมตร เพราะหากอาคารขนาดใหญ่ถึงใหญ่พิเศษจะไม่เหมาะต่อการศึกษา 

1.3.2 ประเภทอาคารท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบควรเป็นอาคารไม่เกิน 8 ชั้นหรือความสูงไม่เกิน 23 

เมตร 

1.3.3 อาคารท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบในการศึกษาน้ีตอ้งเป็นอาคารท่ีวตัถุประสงคใ์นการใชอ้าคาร

ชดัเจน สามารถค านวณการรับน ้าหนกัจรได ้และอาคารท่ีใชเ้ปรียบเทียบในการศึกษาไม่ควรเป็นอาคาร

ประเภทใชผ้นงัร่วมกนั เช่น อาคารพาณิชย ์ทาวน์โฮม เป็นตน้ 

1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.4.1 เขา้ใจรูปแบบโครงสร้างพื้นต่างๆ เขา้ใจวิธีการก่อสร้างของระบบพื้น 

1.4.2 เขา้ใจขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้จ ากดัของระบบโครงสร้างพื้น 

1.4.3 สามารถตดัสินใจเลือกใชร้ะบบพื้นโครงสร้างไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั ตน้ทุน เวลา และ

ทรัพยากรท่ีใช ้
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บทที่ 2 

กำรทบทวนเอกสำร และข้อมูลต่ำงๆ 

2.1 พระรำชบญัญัติควบคุมอำคำรฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2558 โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี ้

กฎหมายควบคุมอาคาร เทศบญัญติั หรือกฎต่างๆท่ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ก่อสร้าง อาคาร

นั้นมีความส าคญัอยา่งมากต่อ การออกแบบ การก่อสร้าง รวมทั้งตน้ทุน เวลาในการก่อสร้าง จึงมีความ

จ าเป็นท่ีควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ก าหนดต่างๆ โดยสรุปดงัน้ี 

ค าวา่ “อาคาร” หมายถึง บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน และ ส่ิงปลูกสร้างท่ีบุคคลใช้

สอยได ้กล่าวคือ อาคารคือส่ิงปลูกสร้างเกือบทั้งหมด  

“อาคารสูง” หมายถึง อาคารท่ีสูงตั้งแต่ 23 เมตรข้ึนไป โดยวดัความสูงจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึง

พื้นชั้นดาดฟ้า หากเป็นอาคารทรงจัว่ ใหว้ดัถึงทอ้งอเส 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายถึง อาคารท่ีมีพื้นท่ีรวมทุกชั้นในหลงัเดียวตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ข้ึน

ไป 

2.2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2535 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัใหมี้ถนนไม่นอ้ยกวา่ 6.00 ม. ปราศจากส่ิงปลกคุมรอบ

อาคาร เพื่อใหร้ถดบัเพลิงเขา้ออกสะดวกโดยรอบอาคาร 

ระยะร่นของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งห่างจากเขตท่ีดินผูอ่ื้นหรือถนนสาธารณะไม่

นอ้ยกวา่ 6.00 ม. 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีท่ีวา่งไม่นอ้ยกวา่ 1)อาคารท่ีอยูอ่าศยัไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 

30 2)อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณธ ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ทีมีชั้นต ่ากวา่ระดบัพื้นดิน ตอ้งมีระบบระบายอากาศ บ าบดัน ้า

เสีย 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีระบบป้องกนัเพลิงไหม ้ประกอบดว้ย ระบบท่อยนื ท่ี

เกบ็น ้าส ารอง หวัรับน ้าดบัเพลิง และตอ้งมีระบบดบัเพลิงอติัโนมติั Sprinkle system และป้ัมดบัเพลิง รวมทั้ง

ขอ้ก าหนดอีกมากมายเก่ียวกบัการป้องกนัเพลิงไหม ้



4 
 

 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจดัใหมี้ลิฟทด์บัเพลิง 

  

2.2 กำรก่อสร้ำงอำคำรระบบพืน้โครงสร้ำง ระบบคำน พืน้ส ำเร็จรูป (Conventional Method) 

 การก่อสร้างระบบ Conventional Method เป็นระบบการก่อสร้างท่ีใชก้นัในประเทศไทยมาตั้งแต่

แรกเร่ิมการใชค้อนกรีตเสริมเหลก็ เน่ืองจากวิธีน้ีใชไ้ดก้บัทุกประเภทการใชง้านของอาคาร ขอ้จ ากดั

ค่อนขา้งนอ้ย หรืออาจไม่มีเลย รวมทั้งไม่ตอ้งการความพร้อมของส่วนอ่ืนของอุตสาหกรรมก่อสร้างมากนกั 

อีกทั้งไม่ตอ้งการเคร่ืองจกัรกลมาก  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งการใส่เหลก็เสริม 

 

 การก่อสร้างคานระบบ Conventional วิธีโดยเร่ิมจากการตั้งค ้ายนักบัพื้นท่ีมัน่คงพอสมควร หรือ

หากเป็นชั้นล่าง Ground Floor กส็ามารถใชค้อนกรีตหยาบหนาประมาณ 0.05 ม. แทนแบบล่างได ้แลว้จึงน า

เหลก็เส้นขอ้ออ้ย หรือ เหลก็กลมตามแบบ ตามจ านวนรับแรงดึงและแรงอดั และน าเหลก็เส้นกลม (โดยส่วน

ใหญ่)มาดดัเป็นปอกเหลก็เพือ่รับแรงเฉือน โดยสรุปคือ เหลก็แกนหลกัดา้นบนรับแรงดึง ส่วนเหลก็แกนล่าง

รับแรงอดั และเหลก็ปอกรับแรงเฉือน หลงัจากเตรียมเหลก็เสริมแลว้จึงเขา้แบบสองดา้นขา้ง ประกอบค ้ายนั

ไว ้แลว้จึงเทคอนกรีตโครงสร้างลงในแบบท่ีเตรียมไว ้ขั้นตอนต่อไปคือวางพื้น ท าแบบรองพื้นหอ้งน ้าซ่ึง

อาจเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อในท่ีก่อน แลว้จึงวางแผน่พื้นส าเร็จรูป หากมีความกวา้งของเสาถึงเสา 

(Span) เกิน 3.00 ม. (ส าหรับ Precast Plank) กต็อ้งมีค ้ายนัท่ีกลางแผน่พื้นก่อนเทคอนกรีตทอ็ปป้ิงทบัหนา้ 

หนา 0.05 ม. เพื่อป้องกนัแผน่พื้นโคง้ตวัหรือหกัระหวา่งเทคอนกรีต เม่ือส าเร็จแลว้จ าเป็นตอ้งคงค ้ายนัพื้นไว้

ประมาณ 7 วนั ส่วนค ้ายนัคานคงไวอ้ยา่งนอ้ย 14 วนั เพือ่รอคอนกรีตพฒันาก าลงัอดัประลยัใหไ้ดป้ระมาณ 

80% ของท่ีค านวณไวใ้นการออกแบบ จะเห็นไดว้า่วิธีการน้ีมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ยุง่ยาก แต่กย็งัเป็นท่ี

นิยมในก่อสร้างต่อเป็น โดยสรุปขอ้ดีขอ้เสีย และขอ้จ ากดัดงัต่อไป 
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 ข้อดี 

- เหมาะสมกบัโครงสร้างขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง ซ่ึงมีความยาว SPAN ตั้งแต่ 3.00-10.00 ม. 

- เหมาะสมกบัผูรั้บเหมาขนาดเลก็  

- สามารถก่อสร้างไดทุ้กรูปแบบของอาคาร 

- สามารถก่อสร้างในพื้นท่ีแคบ ทางรถขนส่งแคบ 

- วสัดุก่อสร้าง หาง่าย มีวางจ าหน่ายทัว่ไป 

- ความรู้ความช านาญเป็นระดบัทัว่ไป ช่าง กรรมกร เขา้ใจขั้นตอน 

- ไม่ตอ้งการเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ 

- เหมาะใชก้บั อาคารพาณิชย ์ทาวน์โฮม โดยอาคารจะถูกแบ่งกรรมสิทธ์ิเป็นแปลงๆ อาคารมี

บนัไดหลายตวัจึงตอ้งมีคานรับบนัไดหลายตวัเช่นกนั อีกทั้งเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว้พื้นชั้น

ล่างอาจถูกน าไปใชผ้ดิประเภทอาคาร เช่น บรรทุกขา้วสาร หรือ เหลก็ ท าใหรั้บน ้าหนกัมากกวา่

ออกแบบไว ้เป็นอนัตรายต่ออาคารรวม อีกทั้งเจา้ของอาคารพาณิชยนิ์ยมเจาะสกดัพื้นโดยรู้เท่า

ไม่ถึงการ์ณซ่ึงอาจเป็นอนัตรายได ้ถา้ใชพ้ื้นระบบโพสเทนชัน่ 

-  การเทคอนกรีตสามารถแบ่งเทเป็นส่วนๆได ้ไม่จ าเป็นท าคร้ังเดียวทั้งชั้น เช่นเดียวการเขา้แบบ

หล่อคอนกรีต 

- ไม่จ าเป็นตอ้งมีวสัดุเขา้แบบทั้งชั้น สามารถใชป้ระโยชนจ์ากไมแ้บบไดห้ลายคร้ัง 

ข้อเสีย 

- ค่าแรงงานสูง เน่ืองจากหลายขั้นตอน 

- เวลาในการก่อสร้างนานกวา่ เฉล่ียชั้นละไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั 

- ไม่เหมาะกบัอาคารขนาดใหญ่ 

- ไม่เหมาะกบัระยะ SPAN เสาท่ีกวา้งกวา่ 8.00 ม. เน่ืองจากความหนาของคานจะท าใหร้ะยะ

ความสูง พื้น-เพดาน Floor-Ceiling ต ่าลง 

- ระยะความสูงชั้นต่อชั้น Flr-Flr สูงกวา่ระบบพื้นโพสเทนชัน่ เน่ืองจากความสูงของคาน (Beam 

Depth) 

- ในอาคารขนาดใหญ่ตน้ทุนโดยตรง ทั้งค่าแรงและค่าวสัดุ อาจสูงกวา่ระบบโพสเทนชัน่ 10-

20% 

- การรับน ้าหนกัจรต่อตารางเมตร ข้ึนอยูก่บัความสามารถของแผน่พื้นส าเร็จรูปโดยส่วนใหญ่ 

หากระยะ SPAN เสายาว แผน่พื้นส าเร็จรูปยาวข้ึน การรับน ้าหนกัจรจะลดลงอยา่งมาก การใช้
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แผน่พื้นส าเร็จรูปสัง่ผลิตเป็นพิเศษอาจจ าเป็นพิจารณาถึงตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษ รวมทั้ง

ปริมาณท่ีสัง่ตอ้งมากพอส าหรับการผลิตดว้ย 

- ส าหรับอาคารท่ีอยูอ่าศยัรวม หลายชั้น เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมน้ พบวา่แผน่พื้นส าเร็จรูป 

กบัคอนกรีตทบัหนา้ แมว้า่จะมีการท าฝ้าเพดานยปิซมับอร์ดแลว้ จะใหเ้สียงผา่นจากชั้นบนสู่ชั้น

ล่างมากกวา่ระบบพื้นโพสเทนชัน่ ซ่ึงส่งผลเป็นอยา่งมากกบัผูพ้กัอาศยั หรือ เจา้ของกรรมสิทธ์ิ

ร่วมของอาคาร 

- ระยะเวลารอเพื่อถอดค ้ายนัคานใชเ้วลานาน 14 วนั 

- การท าผนงัก่ออิฐ ฉาบเรียบ เช่น การใชผ้นงัอิฐมอฐ หรือ ผนงัอิฐบลอ็ก จ าเป็นตอ้งมีคานรอง

เพื่อรองรับน ้าหนกัตายตวัของผนงัดว้ย ซ่ึงในกรณีอาคารท่ีมีผนงัมาก จะท าใหมี้คานรองมาก

ข้ึน ส่งผลถึงระยะเวลา ตน้ทุนตรง เป็นอยา่งมาก อีกทั้งการท่ีไม่สามารถออกแบบก าหนดผนงั

ใหมี้ความหลากหลายได ้

- เน่ืองจากพึ่งพาอาศยัการท างานของคนอยา่งมาก จึงมีการผดิพลาดข้ึนบ่อยคร้ัง ซ่ึงหากเป็น

จุดส าคญัอาจส่งผลถึงความปลอดภยัในการท างานและการรับน ้าหนกัอาคารได ้

ข้อจ ำกัด 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีหนา้งานค่อนขา้งนอ้ย 

- ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการขนส่งวสัดุส าคญั เช่น คอนกรีต เหลก็เสริม ค่อนขา้งนอ้ย 

- ตอ้งการแรงงานมากกวา่ระบบพื้นโพสเทนชัน่ 

- ระยะเวลารอคอยเพื่อถอดค ้ายนัคานค่อนขา้งนาน (14-21 วนั) อาจท าใหเ้วลาในการก่อสร้าง

นานกวา่ 

- เน่ืองจากระยะ Floor – Floor ของค่อนขา้งสูง 3.00 ม. ข้ึนไป เพราะเหตุวา่ตอ้งเผือ่ความสูงของ

คาน (Beam Depth) เพื่อท าใหร้ะยะพื้นถึงเพดาน Floor – Ceiling สูงตามการออกแบบ ท าให้

การก่อสร้างอาคารหลายๆชั้น จะท าอาคารสูงข้ึนกวา่ ระบบพื้นโพสเทนชัน่มาก ในกรณีความ

สูงเกิน 23.00 ม. ตาม พรบ.ควบุคมอาคาร อาจท าใหเ้พิ่มขอ้จ ากดัในการออกแบบมากข้ึน

เก่ียวกบัระยะร่น หรือ ขอ้ก าหนดในการเพิม่ระบบป้องกนัอคัคีภยัท าใหต้น้ทุนการก่อสร้าง

สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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รูปท่ี 2.3 ตัวอย่ำง แบบแปลน ระบบโครงสร้ำง คำนคอนกรีตเสริมเหลก็ พืน้ส ำเร็จรูป 
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รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งแบบขยายคานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

 

 

 

 

 



10 
 

2.3 กำรก่อสร้ำงอำคำรระบบพืน้โครงสร้ำง ระบบ Post Tension Concrete Slab 

การก่อสร้างแบบใช ้คอนกรีตอกัแรงก าลงัสูง พื้น Post Tension โดยทัว่ไปคือระบบพื้น

คอนกรีตท่ีมีเหลก็เส้นท่ีรับแรงดึงไดม้าก ๆ เสริมอยูภ่ายใน และท าการดึงเส้น เหลก็นั้นใหตึ้งเม่ือ

หล่อคอนกรีตเสร็จแลว้ เพื่อเพิ่มความเขม้แขง็ของพื้น การท่ีมีเหลก็แรงดึงดูดเสริมและดึงอยูใ่นพื้น

คอนกรีตน่ีเอง ท าใหโ้ครงสร้างชนิดน้ีมีหนา้ตดัท่ีบางลง และไม่จ าเป็นตอ้งมีคานมารัดหวัเสาเพื่อ

การถ่ายน ้าหนกั จากพื้นสู่เสาดว้ย ราคาค่าก่อสร้างหลายอาคารกถู็กลง และยงัลดความสูงระหวา่ง

ชั้นไดด้ว้ย พื้นระบบ Post Tension คือพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรง ท่ีจะมีการดึงเหลก็เส้นท่ีอยูใ่น

คอนกรีตภายหลงัเทคอนกรีตแลว้เสร็จ เพือ่ใหโ้ครงสร้างสามารถรับแรงไดม้ากกวา่ปกติ จนท าให้

โครงสร้าง พื้นเห็นเป็นเพยีงแผน่คอนกรีตบาง ๆ (20-28 ซม.) ไม่มีคานมารับตามช่วงเสา ท าใหพ้ื้น

ระบบ Post Tension (สะดวกกวา่ระบบมีคาน) และลดค่าใชจ่้ายในงานโครงสร้างได ้พอสมควร

ทีเดียว เน่ืองจากพื้น Post-Tension เป็นระบบพื้นซ่ึงดึงลวดอดัแรง จึงจ าเป็นตอ้งร้อยลวดอดัแรงไว้

ในท่อ Galvanized เพื่อไม่ใหค้อนกรีตจบัตวักบัลวดอดัแรง แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ท่ีมีลกัษณะ

ต่างกนัดงัน้ี 

1. Bonded System เป็นระบบมีแรงยดึแหน่ียว ระหวา่ง PC Strand กบัพื้นคอนกรีตโดยหุม้ดว้ยท่อ

เหลก็ท่ีข้ึนเป็นลอน ประกอบดว้ย Multi Strand ท่อ 1 ท่อร้อยดว้ยลวด 2, 3, 4 หรือ 5 เส้น ท่อ เป็น

ท่อ Galvanized Duct Anchorage 1 set / ลวด 2, 3, 4 หรือ 5 เส้น ตอ้งมีการอดัน ้าปูนเขา้ไปใหเ้ตม็ท่อ

หลงัการดึงลวด (GROUTING) เพื่อใหจ้บัยดึระหวา่ง PC Strand กบัท่อเหลก็ จะใชก้บัอาคารท่ีพกั

อาศยั หา้งสรรพสินคา้ ส านกังาน และโครงสร้างขนาดใหญ่ 

2. UnBonded System เป็นระบบไม่มีแรงยดึแหน่ียว ระหวา่ง PC Strand กบัพื้นคอนกรีต แต่จะยดึท่ี

บริเวณหวั Anchorage ท่ีปลายพื้นทั้ง 2 ขา้งเท่านั้น ประกอบดว้ย Mono Strand ท่อ 1 ท่อ ร้อยดว้ย

ลวด 1 เส้น ท่อ เป็นท่อ PE. Anchorage 1 set / ลวด 1 เส้น ลวดเคลือบดว้ยจารบี ระบบน้ีไม่เหมาะ

ส าหรับอาคารท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใช ้งานในอนาคต ระบบน้ีมกัใชก้บัอาคารท่ี

จอดรถ หรืออาคารขนาดเลก็ท่ีมกัจะไม่มีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 
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รูปท่ี 2.5 การวางลวดอดัแรงและเหลก็เสริมคอนกรีตในระบบ Post Tension 

 

ข้อดี 

- ค่าแรงงานต ่ากวา่การก่อสร้างแบบ คานพื้นส าเร็จรูป เวลาใชใ้นการก่อสร้างเร็ว สามารถสร้าง

ไดช้ั้นละ 9 วนัใน 

- การวางแนวผนงัก่ออิฐ ฉาบเรียบ สามารถออกแบบไดทุ้กแนวโดยไม่ตอ้งมีคานรองรับ 

เน่ืองจากพื้น Post Tension มีการออกแบบการรับน ้าหนกัตายตวัไว ้อยา่งเช่น ออกแบบ Super 

Dead Load 250 kg/m 

- เหมาะกบัอาคารท่ีตอ้งการ SPAN กวา้งๆ เช่น 6.00 ม.ข้ึนไป อาจกวา้งไดถึ้ง 15-20 ม. 

- จ านวนเหลก็เสริมลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากก าลงัดึงและอดัของพื้น พี่งพาลวดอดัแรงเป็น

หลกั 

- การเขา้แบบหล่อคอนกรีตใชเ้วลานอ้ยกวา่ เน่ืองจากทอ้งพื้นแบบหล่อส่วนใหญ่จะเรียบจึงไม่

เสียเวลาในเขา้แบบ 

- การค ้ายนัใชเ้วลานอ้ย ประมาณ 3 วนั หลงัดึงลวดอดัแรง สามารถร้ือค ้ายนัดา้นล่างทอ้งพื้นได ้

เน่ืองจากลวดสลิงรับก าลงัแรงดึงไว ้ท าใหล้ดเวลาการก่อสร้างได ้
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ข้อเสีย 

- การเทคอนกรีตแต่ละ slab ตอ้งท าต่อเน่ืองกนัจบแบบหล่อคอนกรีต 

- คอนกรีตท่ีใชต้อ้งเป็นคอนกรีตชนิดเพิ่มก าลงัอดัเร็ว โดย 3 วนัตอ้งการพฒันาก าลงัอดัใหไ้ด ้

280 ksc  

- เนืองจากการเทคอนกรีตแต่ละมีจ านวนมาก จึงตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรในขนยา้ยคอนกรีตท่ี

รวดเร็ว เช่น ป้ัมคอนกรีต หรือ Tower Crane ท าใหพ้ื้นท่ีของสภาพไซดง์านจ าเป็นตอ้งมีพื้นท่ี

กวา้งพอสมควร ในการตั้งเคร่ืองจกัร รวมทั้งถนนหนทางเขา้มาสภาพหนา้งานตอ้งมีความกวา้ง

เพียงพอส าหรับการขนส่งคอนกรีตจ านวนมาก 

- อุปกรณ์ส าหรับแบบหล่อคอนกรีต ตอ้งการจ านวนมากและราคาแพง ส าหรับการเขา้แบบนั้น

โดยทัว่ไป มี 2 แบบ คือ (1) การใช ้Table Form คือ แบบหล่อคอนกรีตพื้นทอ้งเรียบส าเร็จรูป 

โดยจะเป็นแบบโต๊ะ ขนาดประมาณ 4 แผน่ไมอ้ดั ประมาณ 2.40 x 4.80 ม. โดยสามารถปรับ

ความสูงไดต้ามตอ้งการ (2) การใชน้ัง่ร้านเหลก็กบัเหลก็กล่อง แลว้วางไมอ้ดัดา้นบนเพื่อเป็น

แบบทอ้งพื้น โดยทั้งสองชนิดนั้น มีราคาค่อนขา้งสูงและใชเ้ป็นจ านวนมาก จึงไม่เหมาะสม

ส าหรับอาคารขนาดเลก็ 

- การออกแบบอาคารท่ีเหมาะกบัระบบพื้น Post tension นั้นควรจะเป็นท่ีอาคารขนาดใหญ่ ไม่มี

คานมากนกั ดงันั้นจึงไม่เหมาะกบัอาคารประเภท อาคารพาณิชย ์ทาวนเ์ฮา้ส์ 
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รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่ง แบบแปลน ระบบพื้น Post Tension Slab 
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รูปท่ี 2.7 ตวัอยา่งแบบการวางเหลก็เสริมหวัเสา Bottom Reinforcement and Top Reinforcement 
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บทที่ 3 

รำยละเอยีดกำรปฏิบัติงำน 

 

3.1 บริษัท อนิทำเนีย คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ดไีซน์ จ ำกดั 

ส านกังานตั้งอยูท่ี่ 46 ซ.บางขนุเทียน 14 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพ ก่อตั้งเม่ือปี 2553 

ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัรับเหมาก่อสร้างจนถึงปัจจุบนั โดยผูเ้ขียนด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

3.2 รำยละเอยีดโครงกำร 

 ความตอ้งการท่ีจะพฒันาท่ีดินเปล่า 4 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ ถนนคลองครุ-บางปลา ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรสาคร ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยบริเวณรอบท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตอาหาร

จ านวนมาก โดยเฉพาะโรงงานปลากระป๋องหลายโรงงาน ซ่ึงเป็นประเภทธุรกิจท่ีตอ้งพึ่งพาการใชแ้รงงาน

จ านวนมาก ดงันั้นปัญหาของแรงงานส่วนใหญ่มกัประกอบดว้ยความตอ้งการท่ีพกัอาศยั และเคร่ืองอุปโภค

บริโภค อีกทั้งธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวผูเ้ขียนนั้นเป็นธุรกิจอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่า ซ่ึงมีหอ้งเช่ารายเดือน

ประมาณ 300 หอ้งท่ี บางขนุเทียน กรุงเทพแลว้ จึงมีความคิดท่ีจะขยายธุรกิจไปในท่ีดินดงักล่าว ซ่ึงท่ีดิน 4 

ไร่มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รูปท่ี 3.1 ผงับริเวณโครงการ 
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หนา้กวา้ง 56.70 ม. ความยาว 112.00 ม. โดยประมาณ ดา้นหนา้ติดกบั ถนนสาธารณะกวา้ง 20.00 ม. 

ดา้นหลงัติดกบัคลองเจ๊กเพชร ดา้นขา้งติดกบั โรงงาน บจ. Mine Chem และดีดี อพาร์ทเมน้ท ์

3.2 แนวคดิกำรออกแบบผงับริเวณ 

 ตอ้งการสร้างอพาร์เมน้ทจ์ านวนหอ้งมากท่ีสุดท่ีท าได ้โดยเวน้ระยะล่นจากท่ีดินขา้งเคียงใหถู้กตอ้ง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ความสูง 5 ชั้น โดยเวน้ดา้นหน่ึงใหเ้ป็นถนน คสล. ความกวา้ง 7.00 ม.

โดยประมาณ จึงสามารถวางอาคารเป็น 3 อาคาร โดยเป็นอาคาร A B และ C ขนาดของอาคารคือ 15.00 x 

42.00 ม. ระยะเวน้ห่างแต่ละอาคาร 6.00 ม. ตั้งแต่คลองเจก๊เพชร จนถึงอาคาร A B C จะเหลือท่ีวา่งดา้นหนา้

ส าหรับพฒันาท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกวา่ อพาร์ทเมน้ท ์เป็นจ านวนประมาณ 1 ไร่ ติดถนน

สาธารณะ ซ่ึงท่ีดินน้ีในอนาคตอาจพฒันาเป็นอยา่งอ่ืน หรืออาจขายออกเม่ือราคาท่ีดินสูงข้ึน 

3.3 แนวคดิในกำรออกแบบอำคำร 

 เน่ืองจากผูเ้ช่าของโครงการเป็นบริษทัขนาดใหญ่ และทางผูเ้ช่าไดข้ายสินคา้ส่งออก โดยมีมาตรฐาน

จากทางสหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา ลูกคา้ของผูเ้ช่าไดก้ าหนดมาตรฐานความเป็นอยูข่องพนกังานของ

โรงงานใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี ปลอดภยั สะอาด ดงันั้นการออกแบบจึงค านึงรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขนาดของหอ้งพกัไม่นอ้ยกวา่ 20 ตร.ม. 

2. บนัไดหนีไฟ ประตูกนัไฟ 

3. ระบบป้องกนัอคัคีภยั Smoke Detector, Fire Alarm, Fire Bell, Emergency Light, Extinguisher 

4. ความกวา้งของบนัไดไม่นอ้ยกวา่ 1.50 ม. 

โดยออกแบบแปลนพื้นดงัน้ี 
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รูปท่ี 3.2 แบบแปลนสถาปัตยกรรมของโครงการ 

 

ดงันั้นขนาดหอ้งพกัจากการออกแบบได ้ขนาด 3.50 x 6.50 ม. เน้ือท่ี 22.75 ตร.ม. ความกวา้งของทางเดิน 

2.00 ม. ความกวา้งของบนัไดหลกั 1.60 ม. และบนัไดหนีไฟ จึงไดจ้ านวนหอ้งพกัต่อชั้น 22 หอ้ง/ชั้น รวม
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ทั้งหมด 5 ชั้น เท่ากบั 110 หอ้ง งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 18,000,000 บาท สามารถมีรายรับค่าเช่า

ก่อนหกัค่าด าเนินการอยูป่ระมาณ 220,000 บาท (100 %) / เดือน ซ่ึงหากไม่รวมค่าท่ีดินจะมีระยะเวลาคุม้ทุน

ประมาณ 6.8 ปี ซ่ึงระยะเวลาในก่อสร้างประมาณ 10 เดือน ก่อนท่ีส่งมอบอาคารแก่ผูเ้ช่าแบบทั้งอาคาร จึงมี

สองทางเลือกในการออกแบบโครงสร้างอาคารระหวา่ง ระบบพื้น คานคอนกรีตเสริมเหลก็ กบั ระบบพื้น 

Post Tension โดยเปรียบเทียบทั้งค่าก่อสร้าง และระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยในท่ีน้ีจะพดูถึงระยะเวลา

ก่อสร้างก่อน คือ แบ่งแผนงานโดยใชโ้ครงสร้างพื้นแบบ คานคอนกรีตเสริมเหลก็ พื้นส าเร็จรูป 

โดยประมาณการเวลาคร่าวๆดงัน้ี 

ล ำดบั งำน เวลำ(วนั) 

1 งานตอกเสาเขม็ จ านวน 104 ตน้ 20 

2 งานฐานราก จ านวน 52 หลุม และงาน Fill ดิน 25 

3 งานคาน พื้นชั้น 1 งานเสารับชั้น 2 25 

4 งานคาน พื้นชั้น 2 งานเสารับชั้น 3 30 

5 งานคาน พื้นชั้น 3 งานเสารับชั้น 4 30 

6 งานคาน พื้นชั้น 4 งานเสารับชั้น 5  35 

7 งานคาน พื้นชั้น 5 งานเสารับชั้นดาดฟ้า  35 

8 งานคาน พื้นหล่อในท่ีชั้นดาดฟ้า  40 

      

  รวมใช้เวลำทั้งส้ิน 240 
 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 240 วนั (8 เดือน) โดยประมาณ ซ่ึงเป็นระยะเวลาเฉพาะในงานโครงสร้างเท่านั้นยงั

ไม่รวมงานสถาปัตยกรรม ซ่ึงประมาณการจะอยูท่ี่ประมาณ 400 วนัในการก่อสร้างดว้ยวิธีน้ี 

เม่ือค านึงถึงค่าก่อสร้างเปรียบเทียบเฉพาะส่วนคือ เหลก็เสริมในคาน คอนกรีตโครงสร้างคาน แผน่พื้น

ส าเร็จรูป คอนกรีตทบัหนา้ และค่าไมแ้บบนั้น ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัคือ เหลก็เสริมในคาน 

และราคาแผน่พื้นส าเร็จรูป เปรียบเทียบดงัตารางดา้นล่าง 
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โดยจากการประมาณการค่าก่อสร้างเฉพาะส่วนคาน พื้น เม่ือเทียบกนัหระหวา่งสองระบบนั้น ค่าก่อสร้าง

แบบ พื้น Post Tension จะมีราคาถูกกวา่แบบมีนยัส าคญั โดยความแตกต่างกนัประมาณ 12% ขั้นตอนต่อไป

คือ การเปรียบเทียบระยะเวลาก่อสร้าง เน่ืองจากประสบการณ์การท างานของผูเ้ขียนเอง ไดเ้คยท าการ

ก่อสร้างระบบพื้น Post Tension มาจ านวนหน่ึง ในโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้นทั้งหมด 3 อาคาร อีกทั้ง

งำนโครงสร้ำงพืน้ ระบบคำนคอนกรีตเสริมเหลก็ แผ่นพืน้ส ำเร็จรูป 

รายการ หน่วย จ านวน 
ค่าวสัดุต่อ
หน่วย 

ค่าแรงต่อ
หน่วย รวม 

เหลก็เสริม ตนั 130 22,000 3,500 3,315,000 

ค่าแผน่ส าเร็จรูป ตร.ม. 3,780 240 100 1,285,200 

งานไมแ้บบ เฉพาะคาน ตร.ม. 1,030 200 100 309,090 
คอนกรีตโครงสร้าง เฉพาะคาน
และพื้น ลบ.ม. 502 2,400 400 1,406,160 

6,315,450 
ต้นทุนงำนโครงสร้ำงพืน้ ระบบ Post 
tension 

รายการ หน่วย จ านวน 
ค่าวสัดุต่อ
หน่วย 

ค่าแรงต่อ
หน่วย รวม 

เหลก็เสริม ตน้ 80 22,000 3,500 2,040,000 

ค่าวสัดุ ค่าแรง Post tension ตร.ม. 3,780 250 0 945,000 

งานไมแ้บบ ทอ้งพื้น ตร.ม. 3,150 100 50 472,500 
คอนกรีตโครงสร้าง พื้นหนา 
0.20 ม. ลบ.ม. 756 2,600 200 2,116,800 

5,574,300 
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โครงการเรือนนอน คสล. 3 ชั้น เรือนจ าแห่งหน่ึง ผูเ้ขียนจึงคุน้เคยกบัการประมาณเวลาการก่อสร้างในระบบ

พื้นน้ี โดยประมาณการดงัน้ี 

ล ำดบั งำน เวลำ(วนั) 

1 งานตอกเสาเขม็ จ านวน 104 ตน้ 20 

2 งานฐานราก จ านวน 52 หลุม และงาน Fill ดิน 25 

3 งานคาน พื้นชั้น 1 งานเสารับชั้น 2 16 

4 งานคาน พื้นชั้น 2 งานเสารับชั้น 3 13 

5 งานคาน พื้นชั้น 3 งานเสารับชั้น 4 13 

6 งานคาน พื้นชั้น 4 งานเสารับชั้น 5 13 

7 งานคาน พื้นชั้น 5 งานเสารับชั้นดาดฟ้า 13 

8 งานคาน พื้นหล่อในท่ีชั้นดาดฟ้า 13 

รวมใช้เวลำทั้งส้ิน 126 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 126 วนั (4 เดือน) โดยประมาณ ซ่ึงมีความแตกต่างแบบมีนยัส าคญักบัการก่อสร้างระบบ 

คานคอนกรีตเสริมเหลก็ มากถึงประมาณ 4 เดือน จึงสามารถก่อสร้างทนัก าหนดการแลว้เสร็จ 10 เดือนได ้

รูปท่ี 3.3 ภาพโครงการระหวา่งก่อสร้าง 
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ดงันั้นผูเ้ขียนจึงตดัสินใจเลือกใชก้ารก่อสร้างระบบพื้น Post Tension ในโครงการน้ี และเลือกใช้

ผูรั้บเหมาท่ีมีมาตรฐานท่ีดีคือ บจ. CPAC Post Tension เป็นผูรั้บเหมาเก่ียวกบัการวางลวดสลิง และการ

ดึงสลิงตามแบบ 

3.4 ประโยชน์ที่ได้เพิม่เติม จำกกำรเลือกใช้ระบบพืน้ Post Tension 

3.4.1 อาคารท่ีไดอ้อกแบบนั้นมีความสูงชั้น-ชั้น (Floor – Floor) เต้ียลง ท าใหค้วามสูงของอาคาร

องคร์วมเต้ียลง เน่ืองจากอาคารอพาร์เมน้ทส์ าหรับท่ีพกัแรงงานนั้น ไม่ไดมี้ลิฟทโ์ดยสารติดตั้งในอาคาร 

ดงันั้นผูอ้าศยัตอ้งเดินเทา้ข้ึนบนัได การท่ีอาคารมีความสูงลดลงจ านวนขั้นบนัไดลดลง แต่ระยะความสูงพื้น-

เพดาน (Floor-Ceiling) ยงัคงเดิม(2.60 ม.) นั้นถือเป็นประโยชน์ โดยอาคารองคร์วมมีความสูงลดลง 0.40 ม.

ต่อชั้น อาคารสูง 5 ชั้นท าใหค้วามสูงลดลง 2.00 ม. โดยประมาณ 

3.4.2 ตน้ทุนงานระบบฝ้ายปิซมัฉาบเรียบลดลง เน่ืองจากทอ้งพื้น Post Tension มีความเรียบและไม่

มีคาน ท าใหอ้าคารน้ีไม่จ าเป็นตอ้งท าฝ้ายปิซมัฉาบเรียบในหอ้งพกั เพราะสามารถฉาบเรียบตกแต่งกบัทอ้ง

พื้นคอนกรีตได ้

3.4.3 ลดเสียงรบกวนจากดา้นบน เราจะสงัเกตไดว้า่อาคารท่ีใชแ้ผน่พื้นส าเร็จรูปซ่ึงมีความหนา 

0.05 ม. และคอนกรีตทบัหนา้อีก 0.05 ม. จะเสียงเดินเสียงอ่ืนๆท่ีกระแทกต่อพื้นดา้นบนมาดา้นล่าง จึงท าให้

สภาพการพกัอาศยัดีข้ึน เน่ืองจากพื้นคอนกรีต Post Tension มีความหนาประมาณ 0.20 ม. 

3.4.4 ลดโอกาสน ้าร่ัวซึมจากพื้นคอนกรีต เปรียบเทียบระหวา่งความหนาพื้นคอนกรีตหล่อในท่ี 

แบบคอนกรีตเสริมเหลก็ความหนาส่วนใหญ่มกัออกอยูท่ี่ประมาณ 0.12-0.15 ซม. และใชค้อนกรีตก าลงัอดั 

f’c 240 ksc นั้นมกัร่ัวซึมจากพื้นไดบ่้อยคร้ัง สาเหตุจากมีโพรงอากาศอยูใ่นคอนกรีตอยูม่าก แต่พื้น Post 

Tension มีความหนาตั้งแต่ 0.20 ม.ข้ึนไป และใชค้อนกรีตก าลงัอดัสูง f’c 380 ksc จึงมีความทีบน ้ามากกวา่ 

โพรงอากาศในคอนกรีตมีนอ้ยกวา่ จึงมีโอกาสร่ัวซึมนอ้ย  
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บทที่ 4  

ผลของกำรปฏิบัติงำน 

4.1 ผลของกำรปฏิบัตงิำน 

โครงการเป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 5 ชั้น ขนาด 15.00x42.00 ม. ประกอบดว้ย

จ านวนหอ้งพกั 110 หอ้ง หลงัคาเป็นหลงัคาดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ ใชง้บประมาณไปทั้งส้ินประมาณ 16 

ลา้นบาท เฉล่ียการก่อสร้างต่อตารางเมตรเป็นเงินประมาณ 5,100 บาทต่อตารางเมตร เฉล่ียต่อหอ้งเป็นเงิน 

145,000 บาทต่อหอ้งพกั ใชเ้วลาการก่อสร้างไปทั้งส้ินประมาณ 280 วนั การก่อสร้างไม่มีคนงานไดรั้บ

อุบติัเหตุ 

4.2 ผลกำรศึกษำหลงัเลือกใช้ระบบพืน้โครงสร้ำง Post Tension 

การเลือกใชร้ะบบพื้นโครงสร้าง Post Tension ท าใหผู้เ้ขียนตอ้งใชท้รัพยากรเพิ่มข้ึนหลายปัจจยั

เพื่อใหส้ามารถท าการก่อสร้างระบบน้ีได ้ท าใหพ้บปัญหาในการก่อสร้างเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยในเร่ืองทรัพยากร 

เคร่ืองมือ ท่ีมีอยูแ่ลว้ไม่เพียงพอ 

4.2.1 จ านวนนัง่ร้านและอุปกรณ์ เน่ืองจากงานค ้ายนัแบบพื้น Post Tension ตอ้งท าเป็นผนืใหญ่และ

ตอ้งเทคอนกรีตเป็นผนืเดียวกนัในคร้ังเดียว ดงันั้นการเลือกใชค้  ้ายนัพื้นสามารถเลือกใชเ้ป็นสองแบบ คือ (1) 

นัง่ร้าน, U Head, Jack Base โดยมีวิธีดงัน้ี ใชน้ัง่ร้านขนาดสูง 1.70 ม. ดงัรูป 4.1 ดา้นล่างรองขานัง่ร้านดว้ย 

Jack Base (ความยาวมาตรฐาน 0.60 ม.) ดงัรูป 4.3  ดา้นบนสวม U Head (ความยาวมาตรฐาน 0.60 ม.) ดงัรูป 

4.2 ดา้นบนของ U Head วางเหลก็กล่องขนาด 100x100x1.6 มม. ไปตามแนวยาวนัง่ร้าน จากนั้นใชเ้หลก็

กล่องขนาด 50x50x1.6 มม. วางตามแนวขวางของนัง่ร้าน @ 0.30 ม. เพื่อรองรับไมอ้ดัฟิลมด์ าความหนา 15 

มม. เป็นแบบทอ้งพื้น ดงัรูป 4.4 โดยการวางระดบัทอ้งพื้นปรับโดยการปรับ U Head และ Jack Base หรือ 

รูปท่ี 4.1 นัง่ร้าน 
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รูปท่ี 4.2 U Head 

รูปท่ี 4.3 Jack Base 

รูปท่ี 4.4 การตั้งนัง่ร้านโดยใช ้U Head และ Jack Base ปรับระดบั 

 (2) ใช ้Table Form ซ่ึงเป็นโต๊ะเขา้แบบทอ้งเรียบส าเร็จรูป ขนาดเท่ากบั 4 แผน่ไมอ้ดั คือ 2.40x4.80 ม. 

สามารถวางเขา้ท่ีอยา่งรวดเร็วประหยดัเวลาและแรงงานได ้แต่มีราคาสูง ดงัรูป 4.5 
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รูปท่ี 4.5 Table Form 

รูปท่ี 4.6 การใชแ้บบ Table Form เป็นทอ้งพื้น Post Tension 

ในโครงการน้ีผูเ้ขียนเลือกใชว้ิธีใชน้ัง่ร้าน ซ่ึงทางบริษทัมีนัง่ร้านจ านวนหน่ึงแต่ไม่เพียงพอ 

จ าเป็นตอ้งท าการสัง่ซ้ือนัง่ร้าน อุปกรณ์ และเหลก็กล่องมาอีกจ านวนมากเพื่อเพยีงพอท่ีจะท าใหส้ามารถเท

คอนกรีตพื้นทั้งชั้นในคร้ังเดียวได ้แต่ในระยะยาวการเลือกใชว้ิธีนัง่ร้านจะท าใหต้น้ทุนค่าแรงงานสูงกวา่

ระบบ Table Form 
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4.2.2 จ านวนไมอ้ดั ในโครงการน้ีเลือกใชไ้มอ้ดัฟิลมด์ า ความหนา 15 มม. ราคาประมาณ 600 บาท

ต่อแผน่ ซ่ึงทางผูผ้ลิตอา้งวา่สามารถใชซ้ ้ าไดด้า้นละ 4 คร้ัง ท าใหต้น้ทุนค่าไมแ้บบ เท่ากบัประมาณ 27 บาท

ต่อตารางเมตร แต่ความเป็นจริงดว้ยสภาวะอากาศร้อนช้ืนในประเทศไทย และจากการท างานเก่ียวกบัพื้น 

Post Tension มาหลายปีพบวา่ไม่สามารถใชไ้ดถึ้ง 8 คร้ัง แต่ใชไ้ดป้ระมาณ 6 คร้ังเท่านั้น ท าใหต้น้ทุนค่าไม้

แบบประมาณ 35 บาทต่อตารางเมตร และเน่ืองจากเทคอนกรีตระบบพื้น Post Tension ตอ้งใชจ้ านวนมาก

เพื่อเทคอนกรีตแต่ละชั้นใหเ้สร็จในคร้ังเดียว จึงท าใหต้อ้งใชไ้มอ้ดัจ านวนมากพอสมควร แต่ถา้หากขนาด

อาคารต่อชั้นมีขนาดใหญ่กวา่จ านวนคอนกรีต หรือวสัดุอ่ืนๆจะเทคอนกรีตจบในคร้ังเดียวได ้ใหอ้อกแบบ

รอยต่อ Pour Strip เพื่อแบ่งการเทคอนกรีตออกเป็นสองคร้ังหรือสามคร้ัง และเวน้พื้นท่ีตรงรอยต่อเป็นแบบ 

RC เพื่อเช่ือมพื้นเขา้ดว้ยกนั โดยหลกัเกณฑส่์วนใหญ่ท่ีใชค้  านึงวา่ควรออกแบบใหมี้ Pour Strip หรือไม่นั้น 

ตามความเห็นและประสบการณ์ของผูเ้ขียน ใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี (1) การเทคอนกรีตแต่ละคร้ังไม่ควรเกิน

ความสามารถของโรงงานผลิตคอนกรีตส าเร็จรูปในพื้นท่ีนั้นๆจะ ผลิตและขนส่งถึงหนา้งานไดใ้น 6 ชัว่โมง 

โดยส่วนใหญ่ไม่ควรเทคอนกรีตในพื้น Post Tension เกิน 300 ลบ.ม. ต่อวนั (2) ขีดความสามารถของ

เคร่ืองจกัรท่ีใชข้นส่งคอนกรีตจากพื้นดินถึงพื้นท่ีจะเทคอนกรีต หากเป็นการขนส่งดว้ย Mobile Crane 

ประมาณไม่เกิน 80 ลบ.ม.ต่อวนั Tower Crane ประมาณ 150 ลบ.ม.ต่อวนั *ข้ึนอยกูบัชนิดของเครน 

Concrete Pump 300-400 ลบ.ม.ต่อวนั (3) ทรัพยากรท่ีผูรั้บเหมามีในการเขา้แบบทอ้งพื้น โดยส่วนใหญ่ไม่

เกิน 1500 ตร.ม. 

4.3 ข้อจ ำกดัส ำหรับระบบพืน้ Post Tension 

4.3.1 ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการแกไ้ขแบบแปลน ในโครงการทัว่ไปการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง

ระหวา่งการก่อสร้างเป็นเร่ืองปกติธรรมดาทัว่ไป และส่วนใหญ่การเปล่ียนแปลงนั้นอาจกระทบกบังานทุก

ส่วน ไม่วา่จะเป็นงานสถาปัตยกรรม งานระบบประปา สุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และในบางคร้ังอาจ

กระทบถึงงานโครงสร้างคอนกรีตได ้ส าหรับงานโครงสร้างพื้นระบบ Post Tension นั้น การแกไ้ข

เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมนั้น อาจมีความยุง่ยากในกรณีท่ีมีเทคอนกรีตโครงสร้างแลว้ เช่นกรณีดงัน้ี 

1. การเพิ่ม ลด ขนาดของพื้น เช่น มีการขยายขนาดพื้นใหย้ืน่ออกไปจากเดิม หรือ การลด

ขนาดพื้น เน่ืองจากการวางลวดสลิงไม่สามารถเพิ่มความยาวไดแ้ละการลดขนาดอาจสกดัพื้นไปโดย

ลวดสลิงไดท่ี้รับน ้าหนกัโครงสร้างพื้นไว ้ซ่ึงการเพิ่ม ลด ขนาดพื้นนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สมควรใหก้ระท าอยา่งยิง่ 

เหตุวา่อาจเป็นอนัตรายต่อโครงสร้างพื้นได ้

2. การเปล่ียนแปลงต าแหน่งของหอ้งน ้า หรือต าแหน่งท่อระบายน ้า เน่ืองจากพื้นคอนกรีตมี

ความหนา 0.20 ม.ข้ึนไป ซ่ึงมีความหนาค่อนขา้งมาก และการสกดัภายหลงัท าไดย้ากและเสียเวลาแรงงาน 
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ในการท างานทัว่ไปก่อนการเทคอนกรีตพื้นโครงสร้างมกัวางสลิปท่อไวก่้อน (Sleeves) ซ่ึงการวางสลิปท่อ

จะเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นไวก่้อนตามต าแหน่งสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์หอ้งน ้า แต่หากวา่มีการเปล่ียนแปลง

ต าแหน่งท่อ จ าเป็นตอ้งเปิดรูสลิปท่อใหม่ แนะน าใหใ้ชว้ธีิเจาะแบบ Coring ตามรูป 4.7 แต่ควรตรวจสอบให้

แน่ใจวา่แนวเจาะไม่ตรงกบัแนวลวดสลิงของ Post Tension ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อโครงสร้างได ้ผูเ้ขียนไม่

แนะน าการเจาะสกดัดว้ยเคร่ืองเจาะสกดัคอนกรีตเพราะจะท าใหเ้ปิดรูกวา้งกวา่ซ่ึงอาจท าใหไ้ปโดนลวดสลิง

ได ้

 

รูปที ่4.7 รูเจาะคอนกรีตโดยวิธี Coring 

 3.  การเปล่ียนแปลงช่องชาร์ปไฟฟ้า ชาร์ปสุขาภิบาล ในบางกรณีซ่ึงเกิดข้ึนไม่มากนกั ท่ีมีการ

เพิ่มเติมช่องชาร์ปสุขาภิบาล ไฟฟ้า ส่วนใหญ่มกัเปิดช่องเป็นส่ีเหล่ียม ขนาดประมาณ 0.20 ม. 0.30 ม. ข้ึนไป 

ซ่ึงการเปิดช่องวา่งขนาดน้ีค่อนขา้งใหญ่และควรระวงัการพาดผา่นของลวดสลิงดว้ย แต่หากเป็นอาคารเก่า

ไม่มีแบบแปลนใหใ้ชเ้คร่ืองสแกนคอนกรีต เพื่อหาแนวเหลก็ แนวลวดสลิงของพื้น  
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อควรปรับปรุง 

 

5.1 สรุปผลจำกกำรปฏิบัตงิำน 

 จากการปฏิบติังานควบคุมงานก่อสร้าง โครงการน้ี ใชเ้วลาการก่อสร้างแลว้เสร็จ ประมาณ 280 วนั 

เร็วกวา่วนัส่งมอบอาคารใหแ้ก่ผูเ้ช่า 20 วนั อาคาร A แลว้เสร็จเม่ือ เดือนตุลาคม 2560 ด าเนินการใหแ้ก่ บมจ. 

ไทยยเูน่ียน ใหท่ี้พกัอาศยักบัพนกังานประมาณ 350 คน โดยมีผูต้รวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ของ

ไทยยเูนียน (Auditor) มาแลว้สองคร้ัง ไดรั้บ Minor Correction เร่ืองเก่ียวกบัระบบป้องกนัอคัคีภยั บนัไดหนี

ไฟ และไดด้ าเนินการแกไ้ขเรียบร้อย โครงสร้างของอาคารหลงัใชง้านมาประมาณ 3 ปี สภาพโครงสร้าง

ปกติ ไม่มีการทรุดตวั ใชง้านรับน ้าหนกัไดดี้ ส่วนงานระบบประปา สุขาภิบาล มีการอุดตนัเน่ืองจากการใช้

งานเลก็นอ้ย มีการแกไ้ขสม ่าเสมอ 

5.2 ข้อควรปรับปรุง 

 5.2.1 ผนงัแตกร้าว 

ขอ้บกพร่องหลกัของระบบพื้น Post Tension นั้น โดยส่วนใหญ่จะมีการแตกร้าวของผนงัฉาบเรียบ

อยูบ่างส่วน โดยเฉพาะส่วนท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่ง Post Tension และ RC โดยเฉพาะบริเวณคานรับบนัได 

ซ่ึงยงัคงออกแบบเป็น RC อยู ่ผนงัมากแตกร้าวภายนอกเลก็นอ้ยเป็นแนวตรงด่ิงตั้งแต่ทอ้งพื้นเพดานจนถึง

พื้น แต่ไม่มีผลต่อความแขง็แรง เน่ืองจากพื้น Post Tension มีการใหต้วัมากกวา่ท าใหผ้นงัฉาบเรียบแตกร้าว

ได ้วิธีแกคื้อตอ้งท าใหมี้ช่องวา่งระหวา่งผนงักบัทอ้งพื้นโดยใชแ้ผน่โฟมหนา 1 น้ิวรองไวบ้นผนงัก่ออิฐ 

ไม่ใหก่้ออิฐเขา้ไปชนกบัทอ้งพื้น วิธีการน้ีจะลดการแตกร้าวได ้ซ่ึงจะปรับปรุงในอาคารต่อไป 

5.2.2 ระบบสุขาภิบาล 

ระบบประปา สุขาภิบาล เป็นหวัใจ และปัญหาหลกัในดูแลรักษาอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่ามาก เน่ืองจาก

โครงการน้ี ผูเ้ขียนเป็นผูดู้แลรักษาอาคารตั้งแต่ 2560 จนถึงปัจจุบนั จึงไดรั้บทราบปัญหาส่วนใหญ่ท่ีตอ้ง

ไดรั้บการแกไ้ขเร่งด่วนบ่อยคร้ัง คือ ระบบท่อน ้าท้ิง ในอาคารน้ีใช ้Main Riser น ้าเสียขนาด 3 น้ิว แต่ Floor 

Drain ท่ีมาจากหอ้งน ้าและระเบียงหอ้งเป็นขนาด 2 น้ิว และมีระยะท่อนอนค่อนขา้งยาวประมาณ 1.80 ม. จึง

โอกาสท่อตนัเน่ืองจากคราบไขมนั คราบอาหารค่อนขา้งมาก ดงันั้นในอาคารต่อไปผูเ้ขียนไดเ้พิ่ม Main 

Riser ข้ึนอีกแนวเพื่อแยกการรับน ้าเสียจากหอ้งน ้า และระเบียงออกจากกนั และขยาย Floor Drain ทั้งหมด
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เป็นขนาด 3 น้ิว และเพื่อลดระยะทางท่อนอนใหส้ั้นลง เช่ือวา่วิธีน้ีสามารถลดภาระในการดูแลรักษาอาคาร

ในระยะยาวได ้

5.2.3 การร่ัวซึมน ้าฝน ดาดฟ้า 

 ในอาคาร A มีอาการน ้าฝนซึมจากดาดฟ้า 2 จุด เน่ืองจากการเทคอนกรีตชั้นดาดฟ้านั้น ผูเ้ขียนเทใน

ลกัษณะไดแ้นวระดบั แลว้จึงเทคอนกรีตทบัหนา้ขดัมนัลาดเอียงหา Roof Drain ดา้นขา้งอาคารภายหลงั วิธีน้ี

ท าใหอ้าคารตอ้งรับน ้าหนกัตายตวัของคอนกรีตทบัหนา้หนา 0.05-0.08 ม. โดยไม่จ าเป็น และเม่ือคิดถึงความ

กวา้งอาคาร 15.00 ม. เม่ือแบ่งคร่ึง จะเหลือ 7.50 ม.นั้น การท าความลาดเอียง 1:100 นั้นท าใหต้อ้งมีความ

หนาของคอนรีตทบัหนา้หนาแตกต่างกนัถึง 0.07 ซม. เป็นอยา่งนอ้ย ท าใหค้อนกรีตช่วงกลางอาคารมีความ

หนามาก และอีกปัจจยันึงคือ คอนกรีตทบัหนา้มีอาการแตกร้าวไดง่้ายกวา่คอนกรีตโครงสร้าง และมีโอกาส

หลุดร่อนจากคอนกรีตโครงสร้างพื้นได ้ท าใหน้ ้าร่ัวซึมได ้ดงันั้นในอาคารถดัไปจึงไดพ้ลิกแพลงท าความ

ลาดเอียงของพื้นดาดฟ้าตั้งแต่ โครงสร้างพื้น โดยตั้งไมแ้บบทอ้งพื้นลาดเอียงตั้งแต่เขา้แบบ ท าใหค้วามหนา

พื้นสม ่าเสมอท่ี 0.20 ม. และขดัมนัพื้นทนัทีหลงัเทเสร็จ และบ่มน ้าคอนกรีตเป็นพเิศษเพื่อลดการสูญเสียน ้า 

ท าใหอ้าคารถดัไปไม่มีปัญหาร่ัวซึมอีก 
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