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บทคดัย่อ 
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเร่ืองการศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง

(PostTension)ของ บริษัท เอ็น.วี.พี .แลนด์ จ ากัด  มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับพื้นประเภทพื้น
คอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)    2. เพื่อศึกษากรณีศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างอาคารโดยใช้พื้นคอนกรีตอดั
แรง(Post-Tension) 

โดยการศึกษาแบบแปลนและขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension) จากการศึกษา
คู่มือและเอกสารการก่อสร้างพื้นประเภทคอนกรีตอดัแรง   รวมทั้งการน าความรู้ท่ีได้จากการท างานและ
เรียนรู้จากหน้างาน  เพื่อให้เขา้ใจเก่ียวกับลักษณะประเภทและแบบแปลนของพื้นคอนกรีตอดัแรงและ
ขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง  

ผลการปฏิบติังานคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงแบบแปลนและขั้นตอนในการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง
(Post-Tension)  การควบคุมดูแลการก่อสร้าง การบริหารงานให้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดและปัญหาต่างๆ
จากการก่อสร้างพร้อมแกไ้ขปัญหา รวมถึงการพฒันาความรู้และความสามารถในการดูแลการก่อสร้างมาก
ยิง่ขึ้น เพื่อน าไปใชง้านไดใ้นภายภาคหนา้ 

 
ค าส าคญั : พื้นคอนกรีตอดัแรง/ แบบแปลน/ ขั้นตอนการก่อสร้าง/การควบคุมงาน 
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บทที ่1 บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงงาน 

บริษทั เอ็น.วี.พี.แลนด์ จ ากัด เห็นมุมมองในปัจจุบนัน้ีมีความเปล่ียนแปลงในทุกๆด้าน แนวโน้มใน

อนาคตมีผูสู้งอายุมากขึ้น จึงท าใหมี้ความคิดและมุมมองท่ีจะท าสถานท่ีท่ีพกัอาคารของผูสู้งอายุ บริษทัเอ็น.

วี.พี.แลนด์ จ ากดั จึงตอ้งการก่อสร้างอาคารของผูสู้งอายุ ผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างอาคาร

ท่ีพกัของผูสู้งอายุของบริษทั เอ็น.วี.พี.แลนด์ จ ากดั แลว้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างพื้น

คอนกรีตอดัแรง(Post-Tension) ซ่ึงอาคารท่ีพกัของผูสู้งอายุดงักล่าวเป็นอาคารท่ีใช้โครงสร้างส่วนพื้นของ

อาคารเป็นพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)   

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัแบบแปลนคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension)            

1.2.2 เพื่อศึกษากรณีศึกษาของขั้นตอนการสร้างอาคารโดยใชพ้ื้นคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension)  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 เน้ือหาเนน้การศึกษาเฉพาะการก่อสร้างอาคารของผูสู้งอายท่ีุทาง บริษทั เอ็น.วี.พี.แลนด ์จ ากดั 

ไดจ้ดัท าสร้างท่ีพกัอาศยัอยู่ 

1.3.2 ดา้นสถานท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบติังานเฉพาะของ บริษทัเอ็น.วี.พี.แลนด์ จ ากดั ท่ี 66 ซอยบางแวก 

47 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา การปฏิบติังานตัง่แต่ 14 พฤษภาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.4.1 ท าใหท้ราบถึงประโยชน์ความส าคญัของพื้นประเภทคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ในการ

ก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ตามมาตรฐานและไดรั้บค าแนะน าเทคนิคต่างๆในการวางแผน

งานการด าเนินงานขั้นตอนการก่อสร้างจากหนา้งานจริง ท าใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการท างาน วิธีการควบคุม

กระบวนการก่อสร้างและการตรวจสอบงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ต่างๆ



 

บทที ่2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 พ้ืนคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension) 
พื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นระบบท่ีประหยดัและก่อสร้าง

ไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงัจะเห็นไดจ้ากอาคารส านักงาน ท่ีจอดรถ โรงแรมศูนยก์ารคา้ต่างๆท่ีมกัจะมีช่วงเสายาว 

ลกัษณะของระบบพื้นคอนกรีตอดัแรงภายหลงัมีแรงยึดเหน่ียว ท าให้สามารถออกแบบเป็นพื้นทอ้งเรียบไร้

คาน (Flat plate) ท่ีมีระยะห่างระหวา่งเสา (Span) ยาว และรับน ้าหนกัไดม้ากกวา่พื้นโครงสร้างทัว่ไป 

 

2.2 ข้อดีของระบบพ้ืนคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension) 
ระบบพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความเร็วในการก่อสร้างอยู่

ท่ีประมาณ 7-14 วนัต่อชั้น เน่ืองจากสามารถรับน ้ าหนกัของตวัโครงสร้างเองไดท้นัทีหลงัจากดึงลวดอดัแรง 

และท าให้ประหยดัไดท้ั้ งค่าแรงงาน ค่านั่งร้าน ค่าไมแ้บบ และลดเวลาในการก่อสร้าง เน่ืองจากสามารถ

ออกแบบอาคารให้มีช่วงความยาวเสาไดม้ากกว่าโครงสร้างทัว่ไป ท าให้สามารถออกแบบพื้นท่ีใช้สอยได้

หลากหลายมากยิ่งขึ้ น ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง(Post-Tension)สามารถออกแบบให้มีความหนาของ

โครงสร้างนอ้ยกว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงสามารถลดความสูงระหว่างชั้นของอาคาร ท าให้อาคารท่ีใช้

ระบบพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)มีจ านวนชั้นท่ีมากกว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไปในความสูง

อาคารท่ีเท่ากนั เน่ืองจากเป็นพื้นคอนกรีตอดัแรง จึงท าให้มีคุณสมบติัตา้นทาน การแตกร้าวส่งผลให้พื้นมี

ความทึบน ้าสูงกวา่พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไปลดปัญหาการซึมของน ้ าและการขึ้นสนิมของเหลก็เสริม อีก

ทั้งระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง(Post-Tension)สามารถออกแบบให้มีระยะหุ้มเพียงพอต่อการทนไฟ ตาม

มาตรฐานและขอ้ก าหนดของวสัดุทนไฟตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 2540 สามารถแบ่งขอ้ดีของพื้น

คอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)คือ 

 

2.3 ด้านสถาปัตยกรรม 
2.3.1 สามารถจดัแบ่งพื้นท่ีใช้งานไดส้ะดวกก าแพงหรือผนังไม่จ าเป็นตอ้งวางอยู่บนคานทอ้งพื้น

เรียบไม่กีดขวางแนวท่อหรืองานระบบ 

2.3.2 ลดความสูงระหว่างชั้น และความสูงรวมของอาคาร ท าให้ความสูงอาคารไม่เกินขอ้ก าหนด

ของกฎหมาย 
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2.3.3 สามารถออกแบบอาคารท่ีมีช่วงเสา และพื้นยื่นยาวมากๆได ้ท าให้ภายในอาคารกวา้งขวาง

สวยงาม 

2.3.4 สามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในไดทุ้กโอกาส 

2.4 ด้านโครงสร้าง 
2.4.1 ระบบพื้นคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension) ทอ้งพื้นเรียบและบาง น ้ าหนกัโดยรวมนอ้ยกว่าพื้น 

คสล.ทั่วไป จึงท าให้สามารถลดค่าก่อสร้างของงานฐานรากลงได้ ประหยดัไม้แบบ และค่าโสหุ้ยการ

ก่อสร้าง 

2.4.2 สามารถออกแบบให้มีค่าการแอ่นตวัของพื้นน้อยกว่า (Deflection) เม่ือเทียบกบัพื้น คสล.ไร้

คาน 

2.4.3 การออกแบบไดค้  านึงถึงความตา้นทานไฟไหมข้องพื้นคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension) โดย

เลือกจ านวนชัว่โมงท่ีจะทนทานต่อไฟไหม2้.3.4 สามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในไดทุ้กโอกาส 

2.4.4 สามารถตา้นทานแรงแผน่ดินไหวไดดี้ ทนต่อการแตกร้าว โครงสร้างมีความเหนียว 

2.5 ด้านความคุ้มค่า 
2.5.1 ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรถูกกว่าพื้น คสล. ส าหรับพื้นท่ีมีช่วงเสายาว มากกว่า 6 เมตร 

และอาคารขนาดใหญ่ 

2.5.2 ประหยดัเวลาในการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 7-10 วนั ต่อ 1 ชั้น 

2.5.3 ได้จ านวนชั้นท่ีมากกว่า ท่ีความสูงเท่ากนั ท าให้ได้พื้นท่ีใช้สอยมากกว่า รับแรงลมและแรง

แผน่ดินไหว นอ้ยกวา่ท่ีจ านวนชั้นเท่ากนั 

2.6 ข้อมูลทั่วไปในการออกแบบพ้ืนคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension) 
2.6.1 การก าหนดลกัษณะพื้น 

 พื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ส่วนใหญ่สามารถออกแบบใหเ้ป็นแผ่นพื้นทอ้งเรียบไดเ้น่ืองจาก

สามารถท างานง่าย ประหยดัค่าวสัดุ ค่าแรงงาน รวมถึงประหยดัระยะเวลาในการก่อสร้าง ซ่ึงถือเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบของพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)เม่ือเทียบกบัพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ๆ ไป แต่อยา่งไรก็

ตามการก าหนดลกัษณะของพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย ในบางกรณีพื้น

คอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ก็จ าเป็นตอ้งมีแป้นหวัเสา (Drop panel) หรือคานกวา้ง (Band beam) เพื่อให้

เกิดความประหยดัสูงสุด เช่น ในกรณีท่ีอาคารมีความยาวช่วงเสาถึงเสา (Span) มาก มีเสาขนาดเลก็ หรือ มี
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ช่องเปิดขนาดใหญ่ เบ้ืองตน้สามารถพิจารณาลกัษณะของพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)จากความยาว

(Span)ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

2.6.1.1 Flat slab แผ่นพื้นทอ้งเรียบช่วงเสา 6-9 ม. 

 

รูปท่ี 2.1 Flat slab แผน่พื้นทอ้งเรียบช่วงเสา 6-9 ม. 

2.6.1.2 Drop panel แผน่พื้นทอ้งเรียบแบบมีแป้นหัวเสาช่วงเสา 9-12 ม. 

 

รูปท่ี 2.2 Drop panel แผน่พื้นทอ้งเรียบแบบมีแป้นหัวเสาช่วงเสา 9-12 ม. 
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2.6.1.3 Band beam แผน่พื้นแบบมีคานกวา้งช่วงเสามากกวา่ 12 ม. 

 

รูปท่ี 2.3 Band beam แผ่นพื้นแบบมีคานกวา้งช่วงเสามากกวา่ 12 ม. 

2.6.2 การก าหนดระยะห่างระหวา่งเสาของช่วงริม (Outer span) และพื้นยืน่อิสระ (Cantilever) 

 เพื่อใหก้ารออกแบบพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)มีความประหยดัสูงสุด การก าหนดระยะห่าง

ระหวา่งเสาช่วงริมและพื้นยืน่อิสระท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัช่วงระยะห่างระหว่างเสาของช่วงใน 

(Inner span) นั้นจะท าใหส้ามารถลดปริมาณลวดอดัแรงและความหนาของพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-

Tension)ไดโ้ดยระยะห่างระหวา่งเสาช่วงริมและพื้นยืน่อิสระท่ีเหมาะสม อาจพิจารณาจากระยะห่างระหวา่ง

เสาช่วงใน ดงัรูป 
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รูปท่ี 2.4 การก าหนดระยะห่างระหวา่งเสาของช่วงริม (Outer span) และพื้นยืน่อิสระ (Cantilever) 

2.6.3 การก าหนดความหนาพื้น 

 การก าหนดความหนาพื้นส่งผลต่อปริมาณลวดอดัแรงปริมาณเหลก็เสริม รวมถึงการโก่งตวัและการ

สั่นไหวของพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)การก าหนดความหนาพื้นบางเกินไปอาจส่งผลใหพ้ื้นมี

ปริมาณลวดอดัแรงมากท าให้ค่าก่อสร้างสูงและไม่คุม้ค่า อีกทั้งอาจท าใหพ้ื้นมีความสามารถในการรับแรง

เฉือนทะลุ การโก่งตวั และการสั่นไหวแยล่ง พิจารณาจากตวัอยา่งตารางการออกแบบความหนาของพื้น

คอนกรีตอดัแรง(Post-Tension) 

 

รูปท่ี 2.5 การก าหนดความหนาพื้น 
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หมายเหตุ : ความหนาพื้นขั้นต ่าของพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension) คือ 18 ซม. 

ตวัอยา่ง : พื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)มีระยะห่างระหวา่งเสาทัว่ไป 8 ม. และ LL 250 กก./ตร.ม. 

ความหนา : จากตาราง Span/depth ratio ท่ีเหมาะสมคือ 40 ดงันั้นความหนาพื้นขั้นต ่าเท่ากบั 800/40 = 20 

ซม. 

2.6.4 การลดระดบัหลงัพื้น 

 พื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)สามารถใหมี้พื้นต่างระดบัได ้(ลดระดบัหลงัพื้น) โดยอาจลด

ระดบัหลงัพื้นแบบทอ้งเรียบหรือลดระดบัหลงัพื้นแบบลดทอ้งพื้นตาม อยา่งไรก็ตามระยะลดระดบัหลงั

พื้นท่ีเหมาะสมและประหยดัของพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)คือไม่เกิน 5 ซม. 

2.6.4.1 กรณีลดระดบัหลงัพื้นแบบทอ้งเรียบ 

 

รูปท่ี 2.6 กรณีลดระดบัหลงัพื้นแบบทอ้งเรียบ 

2.6.4.2 กรณีลดระดบัหลงัพื้นแบบลดทอ้งพื้นตาม 

 

รูปท่ี 2.6 กรณีลดระดบัหลงัพื้นแบบลดทอ้งพื้นตาม 

2.6.5 การก าหนดช่องเปิดบนพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension) 

 ต าแหน่งช่องเปิดท่ีเหมาะสมบนพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ควรอยูช่่วงกลาง Span ต าแหน่ง

ท่ีควรหลีกเล่ียงมากท่ีสุดคือบริเวณหวัเสาหรือ Support เน่ืองจากบริเวณหัวเสาจะมีแนวลวดอดัแรงหนาแน่น 

และท่ีส าคญัพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)โดยส่วนใหญ่จะออกแบบให้เป็นพื้นทอ้งเรียบ (Flat plate) 

ซ่ึงพื้นประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งใหค้อนกรีตรอบเสาเป็นส่วนส าคญัในการรับแรงเฉือนทะลุ (Punching shear) 

การท่ีมีช่องเปิดอยูใ่นช่วงรอบเสาในระยะ 10 เท่าของความหนาพื้น (10h) จะส่งผลใหค้วามสามารถในการ
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รับแรงเฉือนทะลุ(Punching shear) ลดลงอยา่งมาก ตามขอ้ก าหนด ACI ช่องเปิดท่ีอยูห่่างจากเสาไม่เกิน 10 

เท่าของความหนาพื้น (10h) จะส่งผลใหเ้ส้นแนวคอนกรีตท่ีท าหนา้ท่ีรับแรงเฉือนทะลุ (Critical section) 

ลดลง ท าใหค้วามสามารถในการรับแรงเฉือนทะลุ (Punching shear) ลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงการท่ี

ความสามารถในการรับแรงเฉือนทะลุ (Punching shear) ไม่เพียงพอนั้นอาจตอ้งมีการเสริมเหลก็ Shear 

stirrup, เพิ่มความหนาพื้น, เพิ่มแป้นหวัเสา (Column capital) หรือคาน เพื่อมาช่วยในการรับแรง 

เส้นแนวคอนกรีตท่ีระยะ d/2 ห่างออกมาจากหนา้เสาทั้ง 4 ดา้น เรียกวา่ Critical section หรือแนว

คอนกรีตท่ีท าหนา้ท่ีรับ แรงเฉือนทะลุ (Punching shear) ลกัษณะการวิบติัเน่ืองจากแรงเฉือนทะลุ (Punching 

shear) 

 

รูปท่ี 2.7 ลกัษณะการวิบติัเน่ืองจากแรงเฉือนทะลุ (Punching shear) 

 ผลกระทบจากช่องเปิด และริมอาคาร 
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รูปท่ี 2.8 ผลกระทบจากช่องเปิด และริมอาคาร 

 ผลกระทบของต าแหน่งช่องเปิดบนพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ท่ีต าแหน่งต่างๆ 

 

รูปท่ี 2.9 ผลกระทบของต าแหน่งช่องเปิดบนพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ท่ีต าแหน่งต่างๆ 

พื้นท่ี A: มีผลกระทบต่อพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)นอ้ย หรือไม่มีเลย 

พื้นท่ี B: มีผลกระทบต่อพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ปานกลาง 

พื้นท่ี C: มีผลกระทบต่อพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)อยา่งมาก ควรหลีกเล่ียง 

 

2.7 ขั้นตอนการติดตั้งพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension) 
2.7.1 ตั้งค  ้ายนั และแบบพื้น 

2.7.2 วางเหลก็เสริมล่าง 

2.7.3 สอดลวด PC STRAND เขา้ใน CORRUGATED SHEATH 

2.7.4 ติดสมอยดึ TENDON กบัแบบขา้ง 
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2.7.5 วางเหลก็เสริมบน 

2.7.6 เทคอนกรีต 

2.7.7 อดัแรงคอนกรีต 

2.7.8 อุดปิดเบา้หลงั Anchorage ดว้ยปูนมอร์ตา้ร์ 

2.7.9 อดัน ้าปูน 

 

2.8 ค าแนะน าในการใช้งาน และข้อควรระวัง 
2.8.1 โปรดตรวจสอบน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัใชง้านซ่ึงระบุไวใ้นโครงสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง

(Post-Tension)ก่อนใชง้านจริง 

2.8.2 การเจาะรูเปิดใดๆภายหลงัก่อสร้างแลว้เสร็จตอ้งปรึกษาวิศวกรออกแบบก่อน 

2.8.3 การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงลกัษณะการใชส้อยพื้นท่ีของอาคาร ตอ้งปรึกษาวิศวกร

ออกแบบก่อน 

2.8.1 หา้มร้ือถอนนัง่ร้านก่อนท าการดึงลวดอดัแรงแลว้เสร็จ 

 



 

บทที ่3 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 

ช่ือสถานประกอบการ    : บริษทั เอน็ วี พี แลนด ์จ ากดั 
 

 
รูปท่ี 3.1.1ตราสัญญาลกัษณ์ของ บริษทั เอน็ วี พี แลนด ์จ ากดั 

 
ท่ีตั้ งสถานประกอบการ : 66 ซอยบางแวก 47 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี เจริญ 

กรุงเทพมหานคร 10160 

 

รูปท่ี 3.1.2 แผนท่ีท่ีตั้ง บริษทั เอน็ วี พี แลนด ์จ ากดั 
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3.2 การด าเนินการเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เอน็ วี พ ีแลนด์ จ ากดั 
               บริษทั เอ็น วี พี แลนด ์จ ากดั เป็นบริษทัท่ีรับท าเก่ียวกบัโครงการท่ีพกัผูสู้งอาย ุบริษทั เอน็ วี พี 

แลนด ์จ ากดั ไดก่้อตั้งเม่ือ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 ทางบริษทั เอน็ วี พี แลนด ์จ ากดั มีหนา้ท่ี ใหเ้ช่า

อสังหาริมทรัพย ์ท่ีพกั ของผูสู้งอายุ 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร 

 

 

รูปท่ี 3.3.1 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารองคก์ร 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่รับมอบหมาย ต าแหน่งงาน ตรวจสอบงานก่อสร้าง 
1.ผูช่้วยท่ีปรึกษา 

2.มีหนา้ท่ีตรวจสอบดูแลควบคุมการก่อสร้าง 

ท่ีปรึกษา 

เจ้าของโครงการ 

ผู้ช่วยท่ีปรึกษา 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 
นายธรรมนูญ สิงห์กา 

ต าแหน่ง  วิศวกรโครงสร้าง 

เบอร์โทรศพัท ์0863889398 

 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
               ตัง่แต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 256 
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3.7 ระยะเวลาเวลาการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ฮาร์ดแวร์ 

1.คอมพิวเตอร์ 

2. สมุดจดโนต้ขอ้มูลต่างๆ 

3. ตลบัเมตร 

ซอฟตแ์วร์ 

1.โปรแกรม Microsoft word 

2. โปรแกรม Microsoft Excel 

3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

4. โปรแกรม auto CAD

ขั้นตอนการด าเนินงาน  พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม  สิงหาคม   กนัยายน 

1.รวบรวมขอ้มูล 
 

        

2.ศึกษาขอ้มูลการก่อสร้างท่ีพกัอาศยั
ผูสู้งอาย ุ   

 
      

3.คน้หาปัญหาและอุปสรรคใ์นการ
ท างาน   

 

      

4.จดัท าขอ้มูล     
 

  

5.จดัเตรียมเอกสารประกอบ     
 

  

6.จดัท าโครงงานและสรุปผล       
 



 

บทที่4 ผลการปฏิบัติงาน 
 

4.1 ผลการศึกษาการก่อสร้างอาคารที่โครงสร้างพ้ืนคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension) 
ผลการศึกษางานตามโครงการสหกิจศึกษาเร่ือง การศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง

(Post-Tension) ของบริษทั เอ็น วี พี แลนด์ จ ากดั โครงการท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งวยัรูปแบบใหม่ งานส่วน

โครงสร้างพื้นของอาคารสูง8ชั้นเป็นโครงสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง การก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรงสรุป

ผลไดด้งัน้ี 

4.2 รูปตัวอย่างของแบบของโครงสร้างพ้ืนคอนกรีตอดัแรง (Post-Tension) 
 

 

รูปท่ี 4.2.1 รูปตวัอยา่งแบบแปลนพื้นโครงสร้างเหลก็[4] 
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รูปท่ี 4.2.2 แบบขยายเหลก็เสริมรับแรงเฉือนเจาะทะลุ[4] 

 

 

รูปท่ี 4.2.3 คาน A อยูภ่ายในพื้น[4] 
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รูปท่ี 4.2.4 แบบ Shop Drawing (แนวลวดอดัแรง) [3] 

❖ แบบ Shop Drawing (แนวลวดอัดแรง) ใช้แสดงจ านวนของแนวลวดอัดแรงว่ามีก่ีแบบ และ มี
จ านวนก่ีแนว เพื่อใชใ้นการวางแนวลวดสลิงและตรวจสอบก่อนท าการเทคอนกรีต 

 

 
รูปท่ี 4.2.5 แบบ Shop Drawing (Profile ลวดอดัแรง) [2] 

 

❖ แบบ Shop Drawing (Profile ลวดอดัแรง) เป็นแบบขยายแนวลวดสลิง เพื่อใชใ้นการวาง Bar Chair 
เพราะในแต่ละช่วงของแนวสลิงจะวาง Bar Chair ไม่เหมือนกนัทั้งระยะวาง และ ความสูงของ Bar 
Chair 
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รูปท่ี 4.2.6 การติดตั้ง Bar chair[1] 

 

 

❖ ขอ้ดีของระบบพื้น Post-Tension 
-ไดจ้ านวนชั้นมากขึ้น ท่ีความสูงอาคารเท่ากนั 

 

 
รูปท่ี 4.2.7 ขอ้ดีของระบบพื้น Post-Tension[1] 
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-รับ Wind Load นอ้ยกวา่ ท่ีจ านวนชั้นเท่ากนั 

 

 
รูปท่ี 4.2.8 ขอ้ดีของระบบพื้น Post-Tension[2] 

 

4.3 ขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอตัแรง (Post-Tension) 

 ในส่วนน้ีไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3.1 – 4.3.33 

และรูปแสดงการก่อสร้างทัว่ไปศึกษาเพิ่มเติมไดใ้นภาคผนวก 

 

➢ ติดตั้งนัง่ร้าน-ค ้ายนั Table Form แบบหล่อทอ้งพื้นและแบบขา้งพื้น 
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รูปท่ี 4.3.1 ติดตั้งนัง่ร้าน[4] 

 

 
รูปท่ี 4.3.2 ค  ้ายนั Table Form[4] 
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รูปท่ี 4.3.3 ติดตั้งแบบหล่อทอ้งพื้น[3] 

 

 
รูปท่ี 4.3.4 ติดตั้งแบบขา้งพื้น[4] 
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➢ วางเหลก็เสริมล่าง 
 

 

 
รูปท่ี 4.3.5 การวางเหลก็เสริมล่าง[4] 

 
รูปท่ี 4.3.6 การวางเหลก็เสริมล่าง(1)[4] 
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รูปท่ี 4.3.7 วางเหลก็เสริมล่าง(2)[4] 

 

➢ สอดลวด PC Strand เขา้ใน Corrugated sheath 
 

 
รูปท่ี 4.3.8 สอดลวด PC Strand เขา้ใน Corrugated sheath[4] 
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รูปท่ี 4.3.9 สอดลวด PC Strand เขา้ใน Corrugated sheath (1)[4] 

 
รูปท่ี 4.3.10 สอดลวด PC Strand เขา้ใน Corrugated sheath(2)[4] 
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รูปท่ี 4.3.11 สอดลวด PC Strand เขา้ใน Corrugated sheath(3)[4] 

 

➢ ติดสมอยดึ Tendon กบัแบบขา้งและติดตั้งเหลก็กนัระเบิด 
 

 
รูปท่ี 4.3.12 ติดสมอยดึ Tendon กบัแบบขา้งและติดตั้งเหลก็กนัระเบิด[4] 
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รูปท่ี 4.3.13 ติดสมอยดึ Tendon กบัแบบขา้งและติดตั้งเหลก็กนัระเบิด(1)[4] 

 

 
รูปท่ี 4.3.14 ติดสมอยดึ Tendon กบัแบบขา้งและติดตั้งเหลก็กนัระเบิด(2)[4] 
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รูปท่ี 4.3.15 ติดสมอยดึ Tendon กบัแบบขา้งและติดตั้งเหลก็กนัระเบิด(3)[4] 

 

        

➢ วางเหลก็เสริมบน 
 

 
รูปท่ี 4.3.16 วางเหลก็เสริมบน(1)[4] 
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รูปท่ี 4.3.17 วางเหลก็เสริมบน(2)[4] 

 

 

 
รูปท่ี 4.3.18 วางเหลก็เสริมบน(3)[4] 
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รูปท่ี 4.3.19 วางเหลก็เสริมบน(4)[4] 

 

 

➢ ตรวจสอบความเรียบร้อยกบัความถูกตอ้งและตรวจสอบความสะอาดก่อนเทคอนกรีต 
 

 

 
รูปท่ี 4.3.20 ตรวจสอบความเรียบร้อย[4] 
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รูปท่ี 4.3.21 ตรวจสอบความเรียบร้อยและตรวจสอบความสะอาดก่อนเทคอนกรีต[4] 

 

 

➢ เทคอนกรีต 
 

 

 
รูปท่ี 4.3.22 การเทคอนกรีต(1)[4] 
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รูปท่ี 4.3.23 การเทคอนกรีต(2)[4] 

 

 
รูปท่ี 4.3.24 การเทคอนกรีต(3)[4] 
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รูปท่ี 4.3.25 การเทคอนกรีต(4)[4] 

 

 

➢ การดึงลวดอดัแรงคอนกรีต 
 

 
รูปท่ี 4.3.26 การดึงลวดอดัแรงคอนกรีต(1)[4] 
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รูปท่ี 4.3.27 การดึงลวดอดัแรงคอนกรีต(2)[4] 

 
รูปท่ี 4.3.28 การดึงลวดอดัแรงคอนกรีต(3)[4] 
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รูปท่ี 4.3.29  การดึงลวดอดัแรงคอนกรีต (4) [4] 

          

 

➢ ตดัหางลวดอดัแรงดนัและอุดปิดเบา้หลงั Anchorage ดว้ยปูนมอร์ตา้ร์ 
 

 
รูปท่ี 4.3.30 การตดัหางลวดอดัแรงดนั[4] 
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รูปท่ี 4.3.31 การอุดปิดเบา้หลงั Anchorage ดว้ยปูนมอร์ตา้ร์[4] 

 

 

 

 

➢ อดัน ้าปูนเขา้ท่อ Grouting 
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รูปท่ี 4.3.32 อดัน ้าปูนเขา้ท่อ Grouting[4] 

 

 

 
รูปท่ี 4.3.33 อดัน ้าปูนเขา้ท่อ Grouting(1)[4] 

 



 

บทที ่5 สรุป 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงานกบัวตัถุประสงค ์

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โครงงานเล่มน้ีไดร้วบรวมขั้นตอนการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง

(Post-Tension) และแนวทางในการก่อสร้างอ่ืนๆของโครงการอาคารท่ีพกัของผูสู้งอายุ การท าโครงงานเล่ม

น้ีท าใหต้วัผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้ในขั้นตอนของการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนในการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง  

5.1.2 ขอ้จ ากดัและปัญหาของโครงงาน 

โครงงานเล่มน้ี ใช้เวลาในการรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าเป็นเวลา 4 เดือน จึงท าให้ เน้ือหา

และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีรวบรวมมา อาจจะมีนอ้ยเกินไป 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

คณะผูจ้ดัท า อยากให้รายงานเล่มน้ี เป็นกรณีศึกษาการอ่านแบบเบ้ืองตน้ของการก่อสร้างพื้น

คอนกรีตอดัแรงและขั้นตอนการก่อน เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา และก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานหสกิจศึกษา 

ท าให้เขา้ใจถึงขั้นตอนการท างาน วิธีการควบคุมกระบวนการก่อสร้างและการตรวจสอบงาน

ก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง(Post-Tension)ต่างๆและยงัท าให้ทราบถึงประโยชน์ความส าคัญของพื้น

ประเภทคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ในการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอดัแรง(Post-Tension)ตามมาตรฐานและ

ไดรั้บค าแนะน าเทคนิคต่างๆในการวางแผนงานการด าเนินงานขั้นตอนการก่อสร้างจากหนา้งานจริง 

5.2.2 ขอ้เสียของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ในการฝึกปฏิบติังานในโครงการก่อสร้างในช่วงเวลาแรก เกิดความยากล าบากเพราะโครงการ

ไม่ มีบันได ท าให้ เกิดความล าบากเม่ือขึ้ นไปตรวจสอบงาน  ท าให้ เกิดความ เส่ี ยงและอันตราย
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกรูปท่ี 1 ส ารวจพื้นท่ีหนา้วนัแรก 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 2 ส ารวจพื้นท่ีหนา้วนัแรก(ต่อ) 
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ภาคผนวกรูปท่ี 3 เขา้แบบเสา 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 4 ค ้ายนัแบบเสา 
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ภาคผนวกรูปท่ี 5 ผกูเหลก็เสา 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 6 ผกูเหลก็เสา 
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ภาคผนวกรูปท่ี 7 เขา้แบบเสา 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 8 ถอดแบบเสา 
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ภาคผนวกรูปท่ี 9 ตั้งนัง่ร้านเตรียมเขา้แบบพื้น 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 10 ปูกระเบ้ือง lamp ทางขึ้น 
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ภาคผนวกรูปท่ี 11 ก่ออิฐผนงั 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 12 ติดตั้งงานระบบก่อนเทพื้น 
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ภาคผนวกรูปท่ี 13 การตรวจ Slump 

 

 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 14 เก็บตวัอย่างคอนกรีต 
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ภาคผนวกรูปท่ี 15 ตรวจสอบปลอกเหลก็เสา 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 16 รถปูนเขา้เทคอนกรีต 
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ภาคผนวกรูปท่ี 17 ติดตั้งราวสแตนเลส lamp ทางขึ้น 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 18 ตรวจสอบแนวลวดสลิง 



49 
 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 19 ก่ออิฐผนงัอาคาร 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 20 เขา้แบบพื้น 
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ภาคผนวกรูปท่ี 21 ถอดแบบทอ้งพื้น 

 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 22 เช่ือมโครงกั้นพื้นท่ีก่อสร้าง 
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ภาคผนวกรูปท่ี 23 ฝังท่อน ้าเขา้อาคาร 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 24 ทาสีเหลก็โครงป้าย 
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ภาคผนวกรูปท่ี 25 เทคอนกรีตบนัไดหนา้อาคาร 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 26 เขา้แบบบนัไดหนา้อาคาร 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 27 ติดตั้งแผน่คอมโพสิต 
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ภาคผนวกรูปท่ี 28 เช่ือมโครงป้าย 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 29 ใส่เหลก็เสริมคอเสากนัแรงเฉือน 
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ภาคผนวกรูปท่ี 30 เช่ือมโครงป้าย 

 

ภาคผนวกรูปท่ี 31 เทคอนกรีตฐานป้าย
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