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This research presents the construction method of cast-in-place bearing wall 

system, its advantages and disadvantages in term of construction costs and construction 

time, comparing to the ordinary construction of column-beam system, as well as its 

break-even point. The studied site is a 2 story town house construction project of 

Rakthaya village, Phra Nakhon Si Ayutthaya district, Pra Nakhon Si Ayutthaya 

province. There are three main advantages of the cast-in-place bearing wall system: 

best quality, least construction time, and lowest costs. The studied results show that the 

construction cost and construction time of the cast-in-place bearing wall system is 

1,277,044.25 baht and 37 days in which the construction cost is 596,368.43 baht lower 

than that of the ordinary construction system and the construction time is 37 days 

shorter than that of the ordinary construction system. In other words, the average 

construction cost is 1,457.81 baht/m2 and 2,138.60 baht/m2 for the cast-in-place bearing 

wall system and the ordinary construction system. The cost- and time-effectiveness of 

the cast-in-place bearing wall system is due to the time reduction in laying bricks and 

plastering and the recycling of steel about of the cast-in-place bearing wall system, 

which can be recycled more than used 47 times. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยท าให้ปริมาณการก่อสร้าง
อาคารที่พักอาศัยอาคารทางธุรกิจอาคารทางอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้น  ปัญหา
ของการก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดจากความล่าช้าของการท างานและการขาดแคลนแรงงาน  
ผู้รับเหมาหลายรายเร่ิมหาแนวทางและเทคนิคการก่อสร้างที่รวดเร็วและใช้แรงงานน้อย  เช่น ระบบ
ผนังรับน้ าหนักหล่อในที่  (Cast-In-Place Bearing Wall System)  และชิ้นส่วนส าเร็จรูป  (Precast 
Concrete)  เป็นต้น  

โครงการหมู่บ้านจัดสรรหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบปัญหา
เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างทั่วไป  เจ้าของโครงการจึงใช้ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อใน
ที่  ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนัก (ปราศจากเสาและคาน) แทนการก่อสร้างแบบดั้งเดิม  
ระบบนีก้ าหนดต าแหน่งและท าช่องเปิดส าหรับประตูหน้าต่างท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ าดี  และท่อน้ า
เสีย ก่อนการประกอบแบบ  เมื่อการหล่อผนังรับน้ าหนักหล่อในที่หน้างานเสร็จสิ้น งานระบบอื่นๆ 
ก็สามารถด าเนินต่อเน่ืองได้อย่างง่ายดาย 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อดี  ข้อเสีย  และปัญหาอุปสรรคของระบบ
โครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่  รวมทั้งเปรียบเทียบกับเทคนิคการก่อสร้างแบบดั้งเดิม  โดยจะ
ใช้โครงการบ้านแถว 2 ชั้น  หมู่บ้านรักธยา โครงการ THE FUSION  ต าบลพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน  340 หน่วย เป็นกรณีศึกษาโดย
โครงการนี้ถูกออกแบบและบริหารงานก่อสร้างโดย นายณัฐวัชต์พัฒนจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก 
รุ่น 1/2555 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาและน าเสนอวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อคอนกรีต
ในที่ 

1.2.2 เพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสีย และอุปสรรคปัญหาของระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อ
ในที่รวมทั้งเปรียบเทียบกับเทคนิคการก่อสร้างแบบดั้งเดิม 

1.2.3 เพื่อศึกษาจุดคุ้มทุนของระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ 
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
โครงการนี้จะกระท าในลักษณะของกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างบ้านแถว 2 ชั้น  หมู่บ้าน

รักธยา  ต าบลพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้ระบบ
โครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ (Cast-In-Place Bearing Wall System)  ผู้วิจัยจะน าเสนอขั้นตอน
การก่อสร้าง และท าการศึกษาข้อดี ข้อเสีย และปัญหาอุปสรรคของระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนัก
หล่อในที่ รวมทั้งเปรียบเทียบกับเทคนิคการก่อสร้างแบบดั้งเดิม 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ 
1.4.2 ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย และปัญหาอุปสรรคของการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับ

น้ าหนักหล่อในที่ 
1.4.3 ทราบถึงจุดคุ้มทุนของระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ 
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บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  บทน ำ 
ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เป็นส่วนโครงสร้างในแนวดิ่งที่ใช้เพี่อรับแรงทางข้าง  

ซึ่งอาจกระท าตัง้ฉากหรือตามแนวนอนกับระนาบของก าแพง หรือแรงทางดิ่งนอกเหนือจากน้ าหนัก
ของตัวก าแพง ตัวอย่างของก าแพง คสล. ได้แก่ ก) เขื่อนหรือก าแพงกันดิน กันน้ า หรือวัสดุอย่างอื่น 
(Retaining Walls) ที่รับแรงกระท าตั้งฉากกับระนาบของก าแพง ข) ก าแพงรับน้ าหนักในแนวดิ่ง 
(Bearing Walls) ค) ก าแพงรับแรงเฉือน (Shear Walls) ที่เกิดจากแรงทางข้างที่กระท าตามแนวนอน
ในระนาบของก าแพง เช่น แรงลม แรงแผ่นดินไหว ง)ก าแพงห้องใ ต้ดิน (Basement Walls) หรือ 
ตอม่อสะพาน (Bridge Abutments) ที่รับแรงทางข้างของดิน หรือของเหลว รวมถึงน้ าหนักที่กระท า
ในแนวดิ่ง น้ าหนักหรือแรงต่างๆที่กระท าท าให้ก าแพงต้องรับแรงภายในต่างๆ คือ แรงอัด แรงดัด 
แรงเฉอืน และแรงบิด (ถ้ามี) ซึ่งขึน้กับลักษณะของก าแพงและที่รองรับ 

 

 

รูปที่ 2.1 ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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2.2  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับก ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

มาตรฐาน  American Concrete Institute (ACI) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(ว.ส.ท.) ก าหนดความหนาและปริมาณเหล็กเสริมในก าแพงหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ดังต่อไปนี้ แต่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากการวิเคราะห์ทางโครงสร้างแสดงว่าโครงสร้างนั้นมี
ก าลังและเสถียรภาพดีพอ 

1. ความหนาต่ าสุดของก าแพง คสล. 
 - ความหนาของก าแพงที่รับใช้น้ าหนัก (Bearing Wall) ด้องไม่น้อยกว่า 1/25 ของ

ความสูงหรือความกว้างระหว่างที่รองรับ ทั้งนี้ให้ใช้ค่าที่น้อยกว่า 
 - ความหนาของก าแพงที่รับใช้น้ าหนักต้องไม่น้อยกว่า 10 ซม. ส าหรับช่วงบนสุด 4 

เมตร และให้เพิ่มความหนาอีกอย่างน้อย 2 ซม. ทุกๆ ความสูง 9 เมตรลงมา แต่
อาคารพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้นอาจใช้ความหนา 10 ชม. ตลอดความสูงได้ 

 - ความหนาของก าแพง คสล. ที่ใช้เป็นผนังกั้นห้อง ต้องหนาไม่น้อยกว่า 6 ซม. แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 1/50 ของระยะระหว่างที่รองรับ และไม่น้อยกว่า 1/50 ของความ
กว้างของก าแพง 

 - ความหนาของก าแพงห้องใต้ดิน (Basement Walls) ด้านนอกหรือก าแพงฐาน ราก 
หรือก าแพงกันไฟ ด้องไม่น้อยกว่า 15 ซม. 

2. ความยาวประสิทธิผลของก าแพงในแนวนอน 
ในกรณีที่น้ าหนักบรรทุกกระท าแบบจุด ความยาวประสิทธิผลของก าแพงในแนวนอนที่ใช้

รับน้ าหนักบรรทุกนั้นต้องไม่เกินกว่าระยะศูนย์ถึงศูนย์ระหว่างน้ าหนักบรรทุก และต้องไม่เกิน
ความยาวของที่รองรบับวกด้วยสี่เท่าของความหนาของก าแพง 

3. ปริมาณเหล็กเสริมต่ าสุดในก าแพง 

 ส าหรับเหล็กเสรมิในแนวตัง้ : 
 - ต้องไม่น้อยกว่า 0.0015ของเนื้อที่หน้าตัดผนังส่วนน้ัน  
 ส าหรับเหล็กเสริมในแนวนอน :  

- ต้องไม่น้อยกว่า 0.0025 ของเนื้อที่หน้าตัดผนังส่วนน้ัน 
ในกรณีที่ใช้ตะแกรงลวดเชื่อมขนาดไม่เล็กกว่า เบอร์ 10 ของ  AS&W ให้ใช้ไม่น้อย กว่า 

3/4 ของค่าดังกล่าว 

4. การจัดวางเหล็กเสริม 
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- เหล็กเสริมในแนวต้ังและแนวนอนต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 9มม. และมีระยะเรียงไม่
เกิน 30 ซม. 

- หากผนังก าแพงหนากว่า 1 5ซม. (ยกเว้นผนังก าแพงห้องใต้ดิน) ต้องเสริมเหล็กใน
แต่ละทิศทางเป็นสองชั้น ชั้นหนึ่งประกอบด้วยเหล็กไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งแต่ไม่
เกินสองในสามของเหล็กทั้งหมดที่ต้องการ โดยวางห่างจากผิวด้านนอกไม่น้อย
กว่า 3 ซม. แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของความหนาของก าแพง ส่วนอีกชั้นหนึ่งให้ใช้
เหล็กส่วนที่เหลือวางห่างจากผิวด้านในไม่น้อยกว่า 2 ซม. แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของความหนาของก าแพง 

- ต้องยึดผนังก าแพง คสล. ให้ติดกับพื้น เสา หรือผนังที่มาบรรจบกันด้วยเหล็กเสริม
ของแต่ละชั้นซึ่งมีขนาดไม่เล็กกว่า 9 มม. ระยะเรียง 20 ซม. หรือเทยีบเท่า 

- ที่ช่องเปิดของผนังก าแพง คสล. ด้องเสริมเหล็กเพิ่มพิเศษจากที่ก าหนดในข้อ 3 
ด้วยเหล็กเส้นขนาดไม่เล็กกว่า 12 มม. อย่างน้อยสองเส้นรอบช่องเปิด โดยยื่น
ปลายเหล็กเสริมให้เลยจากมุมช่องเปิดไปเป็นระยะอย่างน้อย 60 ซม. และเสริม
เหล็กทแยงมุมขนาดไม่เล็กกว่า 12มม. ยาว 1 เมดร อย่างน้อย 2 เส้นที่มุมช่องเปิด
ทุกมุม 

5.  การถ่ายแรงสู่ฐานรากที่ฐานของก าแพง ให้เป็นไปดามที่กล่าวในเร่ืองฐานราก 
 

2.3  เขื่อนกันดิน(Retaining Walls) 
เขื่อนหรือก าแพงกันดินใช้ในงานก่อสร้างอาคาร อุโมงค์หรือสะพานที่มีการขุดหรือถมดิน 

เพื่อกันดินพัง ทั้งนี้เพราะดินที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าจะไหลหรือทลายไปสู่ระดับที่ต่ ากว่าจนกว่า
ดินจะอยู่ในสภาพของความลาดตามธรรมชาติ(natural slope)เขื่อนหรือก าแพงกันดินจึงท าหน้าที่
ต้านทานแรงดันทางข้างจากดินที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าท าให้ดินมีความมั่นคงหรือมีเสถียรภาพ
สามารถตั้งอยู่ในต าแหน่งและตามสภาพที่ต้องการได้ 

แบบต่างๆของเขื่อนหรือก าแพงกันดินที่ใช้กันมากได้แก่ แบบศูนย์ถ่วง แบบก าแพงยื่นรูป
ตัวT แบบก าแพงยื่นมีค้ ายันหลังเขื่อนหรือแบบก าแพงยื่นมีค้ ายันหน้าเขื่อน ดังรูปที่ 2.1ส าหรับ
ตอม่อ สะพาน ผนังหรือก าแพงห้องใต้ดิน ก็จัดเป็นเขื่อนกันดินเช่นกันแต่ต้องรับแรงกระท าอ่ืน
นอกเหนือจากแรงดันทางข้างของดิน 

เขื่อนกันดินแบบศูนย์ถ่วง(Gravity Walls)อาจสร้างขึ้นจากคอนกรีตล้วนหรือใช้หินเขื่อน 
โดยอาศัยน้ าหนักของตัวมันเองต้านทานแรงดันทางข้างของดิน ปกติเขื่อนหรือก าแพงแบบนี้มักสูง
ไม่เกิน 3.00 เมตร และไม่มีแรงดึงเกิดขึ้นเลย ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องเสริมเหล็ก แต่ในบางคร้ังอาจ
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ลดน้ าหนักของตังก าแพงลงบ้างก็จะเสริมเหล็กเข้าไปบ้างเล็กน้องเรียกเขื่อนกันดินแบบนี้ว่า เขื่อน
กันดินแบบกึ่งศูนย์ถ่วง(Semigravity Walls) 

เขื่อนกันดินแบบก าแพงยื่นรูปตัวT (Cantilever Walls)เป็นแบบที่ใช้กันมากโดยท าเป็น 
ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ปกติความสูงของเขื่อนแบบนี้ประมาณ 3.00 ถึง 7.50 เมดร และมีส่วน 
ประกอบ 3 ส่วน คือ ก) ส่วนของตังก าแพง(stem)ที่ยื่นขึ้นมาจากฐานราก ส าหรับต้านทานแรงดัน
ทางข้างของดิน ข) ส่วนฐานรากด้านหน้าเขื่อน(toe)และ ค) ส่วนฐานรากด้านหลังเขื่อน(heel)ซึ่ง
ส่วนของฐานรากทั้งสองด้านจะท าหน้าที่รับน้ าหนักของเขื่อนทั้งหมด น้ าหนักของดินที่อยู่บนฐาน
ทั้งด้านหลัง และด้านหน้าเขื่อน และรวมถึงน้ าหนักกดทับอื่น (ถ้ามี) ก าลังต้านทานของเขื่อนแบบนี้
ขึน้กับส่วนประกอบทั้งสามที่ท าหน้าที่เสมือนเป็นคานยื่น(cantilever beams) 

เขื่อนกันดินแบบก าแพงอ่ืนที่มีค้ ายันหลังเขื่อน(Counterfort Walls)หรือแบบที่มีค้ ายันหน้า
เขื่อน(Buttress Walls) เป็นเขื่อนกันดินแบบก าแพงยื่นรูปตัวTนั่นเองแต่มีความสูงตั้งแต่7.50 เมตร 
ขึน้ไป ซึ่งท าให้ตัวก าแพง(stem)ต้องรับโมเมนต์ดัดสูงมาก หากท าเป็นแบบก าแพงยื่นรูปตัวทีก็จะมี
ความหนามากและไม่ประหยัด ดังนั้นจึงใช้ค้ ายันหน้าหรือค้ ายันหลังเข้าช่วยเป็นระยะๆโดยยึดกับ
ส่วนของฐานรากและตัวแพง ซึ่งจะออกแบบให้ตัวก าแพงเสมือนเป็นคานต่อเน่ืองที่มีตัวค้ ายันเป็นที่
รองรับตัวค้ ายันหลังเขื่อน(counterfort) จะท าหน้าที่ รับแรงดึง ในขณะที่ตัวค้ ายันหน้าเขื่อน
(buttress)จะท าหน้าที่รับแรงอัด เขื่อนกันดินแบบก าแพงยื่นที่มีค้ ายันหลังเขื่อนได้รับความนิยม
มากกว่าแบบที่มคี้ ายันหน้าเขือ่น เพราะแลดูสวยงามกว่านั่นเอง 

อนึ่ง ต้องถมดินหลังเขื่อนเป็นชั้นๆและบดอัดให้ดี และต้องพิจารณาถึงปัญหาของการ
ระบายน้ าที่อยู่หลังเขื่อนด้วยเพื่อมิให้เขื่อนต้องรับแรงดันจากน้ าเพิ่มขึ้น ความหนาของตัวก าแพงไม่
ควรน้อย กว่า 20 ซม. เพราะส่วนคอนกรีตหุ้มเหล็กต้องใช้อย่างน้อย 5 ซม. เนื่องจากสัมผัสกับดิน
โดยตรง 

2.3.1   แรงดันทางข้างของดิน (Earth Pressure) 
แรงดันทางข้างของดินที่กระท าต่อเขื่อนกันดินขึ้นกับชนิดของดิน ความหนาแน่นของดิน

จากการบดอัดดิน ความชื้นในดิน มุมเสียดทานระหว่างก าแพงกับดิน มุมเอียงลาดของดินถมหลัง
ก าแพงและมุมเอียงลาดของผนังก าแพง ส่วนน้ าหนักอื่นๆที่ กดทับ(surcharge)บนดินหลังเขื่อน เช่น 
ถนน จะท าให้เขื่อนต้องรับแรงดันทางข้างเพิ่มมากขึ้นการกระจายของหน่วยแรงดันทางข้างของดิน
ที่กระท าต่อเขื่อนกันดิน จะสมมุติให้กระจายเสมือนกับหน่วยแรงดันของของเหลวคือเป็นรูป
สามเหลี่ยมและมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับความลึกของดินซึ่งขึ้นกับหน่วยน้ าหนัก
ของดินและสัมประสิทธิ์แรงดันของดิน ดังนั้นหน่วยแรงดันของดินPที่ระดบัความลึกhเมตร จะมีค่า
เท่ากับKwhกก./เมตร2 ในเมือ่Kเป็นค่าสัมประสิทธิ์แรงดันของดิน(coefficient of earth pressure)และ 



7 

 

w เป็นหน่วยน้ าหนักของดิน กก./เมตร3 แรงดันทั้งหมดที่กระท าต่อเขื่อนยาวหนึ่งเมตรจะเท่ากับ½ 
Kwh2กก. โดยกระท าที่ระยะh/3สูงจากฐานเขื่อน และมีแนวแรงกระท าขึ้นกับความเอียงลาดของดิน
ถมหลังเขื่อนดังรูปที่ 2.2 

ปกติการค านวณหาแรงดันทางข้างของดินเพื่อน าไปพิจารณาออกแบบเขื่อนกันดินนิยมใช้ 
ทฤษฎีที่เสนอโดยRankineที่สมมุติว่าไม่มีความฝืดหรือแรงเสียดทานระหว่างก าแพงกับดิน ซึ่งจะได้ 
หน่วยแรงดันของดินPที่ระดับความลึกhและแรงดันทั้งหมด ดังนี้ 

1 )  เมื่อเขื่อนขยับหนีจากดินถมหลังเขื่อน 
Active earth pressure : Pa =½ KaWhกก./เมดร2 

Total active force : Pa =½ KaWh2กก. 
2) เมือ่เขื่อนขยับเข้าหาดินถมหน้าเขือ่น  
Passive earth pressure :Pp =KpWhกก./เมตร2  
Total passive force:Pp = ½ KpWh2กก. 
 
ในที่นีw้ = หน่วยน้ าหนักของดินที่เขื่อนกัน, กก. /ลม.เมตร 

H= ความลึกของดินที่เขื่อนกัน, เมตร 
 

 

 
𝛉= มุมระหว่างพื้นผิวที่เขื่อนกันกับพื้นราบ 

𝝋 = มุมเสียดทานภายในของมวลดิน  
อนึง่ เมื่อพื้นผิวดินที่เขื่อนกันอยู่ในแนวราบ (𝛉 = 0) จะได้  

ค่าสัมประสิทธิ์แรงดันของดินKa = tan2(45°-
𝝋

𝟐
)และKp = tan2(45°+

𝝋

𝟐
) 
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(ก) พื้นผิวดินเอียงท ามุม 𝛉   (ข) พื้นผิวดินขนานกับพื้ราบ  

 

รูปที่ 2.2 แรงดันทางข้างของดินแบบ active 
 

ส าหรับหน่วยแรงดันทางข้างที่เกิดจากน้ าหนักกดทับหลังเขื่อน (surcharge) จะมีค่าเท่ากับ 
Kaw' กก./เมดร2 ในเมื่อ w' เป็นน้ าหนักกดทับ กก./เมตร2และถือว่าหน่วยแรงดังกล่าวมีค่าเท่ากัน
ตลอดความสูงของเขื่อน ดังนั้น ถ้าก าแพงหรือเขื่อนกันดินสูง h เมตร แรงดันทางข้างทั้งหมดต่อ
เขื่อนยาวหนึง่เมดรเน่ืองจากน้ าหนักกดทับ w' ที่กระท าบนพื้นราบ (𝛉= 0) จะมีค่าเท่ากับ 

P' = w'htan2(45°-𝝋

𝟐
)กก. ซึ่งกระท าที่ระยะ h/2สูงจากฐานเขื่อน  

2.3.2   แรงกระท าต่อเขื่อนกันดิน (Forces on Retaining Walls) 
การค านวณออกแบบเขื่อนกันดิน พิจารณาได้จากการกระท าของแรงต่างๆ ที่ท าให้เขื่อนกัน

ดิน ต้องรับหรือต้านทาน (รูปที่ 2.3)ซึ่งได้แก่ 

ก)  แรงดันทางข้างเน่ืองจากดิน Pa และPp และจากน้ าหนักกดทับ P'(ถ้ามี) 

ข)  น้ าหนักของตัวเขื่อนเอง  W1+W2 
ค)  น้ าหนักของดินที่อยู่เหนือฐานหลังเขื่อน W3 และที่หน้าเขื่อน (ถ้ามี)  

สมมุติว่ามีดินถมหลังเขื่อนอย่างเดียวและมีน้ าหนักกดทับ โดยผิวดินอยู่ในแนวราบเสมอ
กับเขื่อน ดังรูปที่ 2.3 ดังนั้นถ้าให้ R เป็นแรงลัพธ์ของแรงที่กระท าต่อเขื่อนที่เกิดจากแรงดันทางข้าง

ในแนวนอน (PH และ P') และน้ าหนักต่างๆในแนวตั้ง ( W1+W2 และW3) และให้RHแระRVเป็น

ส่วนประกอบของแรงลัพธ์ Rในแนวนอนและแนวตั้ง ดังนั้น จากรูปที่ 2.3 จะเห็นว่า แรงRHจะ 
พยายามดันให้เขื่อนเลื่อนไถลไปข้างหน้า  (ทางซ้ายรอ) ซึ่งแรงนี้จะถูกต้านโดยแรงเสียดทาน

ระหว่างฐานรากและดินที่อยู่ใต้ฐาน F (แรงเสียดทาน F =f.Rv ในเมื่อ f เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของแรง
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เสียดทาน) ส่วนแรง Rv ซึ่งเป็นแรงกระท าต่อดินใต้ฐานจะถูกต้านโดยแรงดันขึ้นPv ซึ่งเป็นแรงลัพธ์

ของหน่วยแรงดันขึ้นของดินใต้ฐานระหว่างฐานหน้าเขื่อนถึงฐานหลังเขื่อน 

 
 

รูปที่ 2.3 แรงดันของดิน 
 

ค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานที่ใช้ค านวณเพี่อต้านทานการเลื่อนไถลของก าแพง หรือ
เขื่อนกันดิน มีดังนี ้

ระหว่างคอนกรีตกับดินเหนียวเปียก = 0.33 
ระหว่างคอนกรีตกับทราย = 0.40 
ระหว่างคอนกรีตกับกรวด = 0.60 
ระหว่างคอนกรีตกับดินเหนียวแห้ง  = 0.50 

ส าหรับต าแหน่งของแรงดันขึ้นของดินPv จะต้องจัดให้อยู่ภายในช่วงหนึ่งในสามที่บริเวณ
ตรงกลางของฐานราก (middle third) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยแรงดันขึ้นของดินดลอดความกว้างของฐาน
รากเป็นแบบแรงอัดทั้งหมดนั่นเอง 

2.3.3 การวิบัติของเขื่อนกันดิน 
การวิบัติของเขื่อนกันดิน อาจมีสาเหตุมาจาก 

ก)   การทรุดตัวของฐานเขื่อนเนื่องจากดินใต้ฐานรากไม่สามารถรับแรงกดอัดที่กระท า
ได้ หรือส่วนด่ า ง ๆ ของเขื่อนกันดินไม่แข็งแรงพอ 

ข)  เขื่อนเลื่อนไถล (sliding) จากที่ตั้งเดิม ดังที่กล่าวในหัวข้อ 2.3.2 ซึ่งเกิดจากแรงดัน
ทาง ข้าง มีค่ามากเกินกว่าแรงเสียดทานใต้ฐานเขื่อน 
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ค)  เขื่อนพลิกคว่ า (overturning) โดยหมุนรอบจุด 0 ที่ปลายฐานรากหน้าเขื่อน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากแรงดันทางข้างเช่นกัน กล่าวคือ เขื่อนจะวิบัติเมื่อโมเมนต์รอบจุด 0 ที่
เกิดจากการกระท าของแรงดันทางข้างมีค่ามากเกินกว่าโมเมนต์รอบจุด 0 ที่ไต้จาก
แรงหรือน้ าหนักของตัวเขื่อนและน้ าหนักของดินถมหลังเขื่อน 

ดังนั้น ในการค านวณออกแบบจึงต้องเผื่อส่วนของความปลอดภัยไว้บ้างเพื่อมิให้เกิดการ
วิบัตดิังกล่าว นั่นคือ 

ก)  หน่วยแรงกดอัดที่กระท าใต้ฐานต้องไม่เกินกว่าหน่วยแรงกดอัดของดินที่ยอมให้  
(allowable soil pressure) 

ข)  ใช้อัตราส่วนปลอดภัยเพื่อต้านทาน ต่อการเลื่อนไถลและการพลิกคว่ าของเขื่อนไม่
น้อยกว่า 1.5 ถึง 2.0 แด่ปกติจะใช้ส่วนปลอดภัยส่าหรับการพลิกคว่ าของเขื่อนไม่
น้อยกว่าสอง และหากส่วนปลอดภัยต่อการเลื่อนไถลมีค่าน้อยกว่าข้างต้นจะพิจารณา
ออกแบบสลักใต้ฐาน (shear key) เพื่อกันการเลื่อนไถล 

 
2.4   กำรออกแบบเขื่อนกันดินแบบยื่นรูปตัวที 

การค านวณออกแบบขั้นต้น (preliminary design) จะประกอบด้วยการพิจารณาจัดขนาด
และสัดส่วนของเขื่อนกันดินที่จะต้องใช้ก่อน แล้วตรวจสอบความเป็นไปได้ของส่วนโครงสร้าง
หรือโครงสร้างโดยรวมก่อนด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบโดย 

P' = w'htan2(45°-𝝋/𝟐) กก. 
เขื่อนกันดินแบบยื่นรูปตัวทีที่ประหยด ควรมีขนาดและสัดส่วน ดังต่อไปนี้ 
ก.  ความกว้างของฐานราก ประมาณ𝟏 

𝟐
ถึง𝟐

𝟑
ของความสูงของเขื่อน 

ข.  ความหนาของฐานรากและความหนาของตัวก าแพงที่ฐานราก ประมาณ 𝟏

𝟏𝟎
ของความสูง

ของเขือ่น 

ค.  ความกว้างของฐานหน้าเขื่อน ประมาณ𝟏

𝟒
ถึง𝟏

𝟑
ของความกว้างของฐานราก 

ง.  ความหนาของสันเขื่อนไม่ควรน้อยกว่า 0.20-0.25 เมตร โดยให้ตัวก าแพงหน้าเขื่อนมี
แนวตั้งตรง ส่วนก าแพงหลังเขื่อนมีแนวเอียงลาดประมาณ 4-5 ซม./เมตร 

การดรวจสอบความเป็นไปได้ของเขื่อนกันดินประกอบด้วย การดรวจสอบเกี่ยวกับหน่วย
แรงกดอัดที่กระท าใต้ฐาน อัดราส่วนปลอดภัยต่อการเลื่อนไถลและการพลิกคว่ าของเขื่อน หาก
พบว่าขนาด หรือสัดส่วนที่ก าหนดในเบื้องต้นไม่สามารถใช้ใต้ ก็ต้องเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น หรือ
หากจะยังคงใช้สัดส่วนเดิมที่ก าหนดไว้ต่อไปก็จะท าให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องพิจารณาหาวิธีการ
อ่ืนใดเพื่อป้องกันมิให้ เขื่อนช ารุดเสียหาย 
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2.5 กำรออกแบบก ำแพงคสล.รับน  ำหนักในแนวดิ่งหรือแรงเฉือน 
ก าแพง คสล. ที่ใช้รับน้ าหนักในแนวดิ่ง (bearing walls) หรือแรงเฉือนทางข้างที่กระท าตาม 

แนวนอนในระนาบของก าแพง (shear walls) นอกเหนือจากน้ าหนักบรรทุกในแนวดิ่ง (ถ้ามี) เช่น 
แรง ลม หรือแรงดันอ่ืน ต้องคิดเผื่อแรงกระท าเยื้องศูนย์ด้วย การค านวณออกแบบอาจใช้ทฤษฎีอิลา
สติก หรือสูตรส าเร็จภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ 

เมื่อก าแพงรับน้ าหนักกระท าร่วมศูนย์ หรือเมื่อระยะเยื้องศูนย์มีค่าไม่เกินหนึ่งในหกของ
ความหนาของก าแพงอาจพิจารณาค านวณออกแบบโดยใช้สูดรส าเร็จตามที่มาตรฐาน  ACI หรือ 
ว.ส.ท. ก าหนด คือ 

 

 
 

ในเมือ่ Ag = เน้ือที่หน้าตัดทัง้หมดของคอนกรีตในก าแพงที่รับแรงอัด ซม.2 

lc= ความสูงของก าแพงระหว่างที่รองรับ ชม. 
h = ความหนาของก าแพง ซม.  
อย่างไรก็ดี   เมื่อเสริมเหล็กและให้มีการยึดในลักษณะที่เสมือนเป็นเสาปลอกเด่ียว ให้ใช้หน่วย แรง
ที่ยอมให้เหมือนกับที่ก าหนดไว้ส าหรับเสาปลอกเดี่ยว  แต่อัดราส่วนของเหล็กเสริมในแนวตั้งต้อง
ไม่เกินกว่า 0.04 
 
2.6  กำรพิจำรณำออกแบบก ำแพงห้องใต้ดิน 

ก าแพงห้องใต้ดินท าหน้าที่คล้ายกับเขื่อนกันดนิแต่จะมีที่รองรับทางข้างทั้งที่ด้านล่างและที่
ด้านบนของก าแพงตรงระดับพื้นห้องชั้นใต้ดินและพื้นชั้นล่าง ตามล าดับ และมีแรงหรือน้ าหนัก
บรรทุกกระท าตามแนวแกนถ้าพิจารณาให้ก าแพงห้องใต้ดินเสมือนเป็นคานช่วงเดียวและถือว่าแรง
หรือน้ าหนักบรรทุกตามแนวแกนมีค่าน้อย ฉะนั้น จะออกแบบให้ก าแพงห้องใต้ดินรับโมเมนต์ดัด
และแรงเฉือน 
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รูปที่ 2.4 ไดอะแกรมของโมเมนต์ดัด 

 
เมื่อถมดินตลอดความสูงของก าแพง จะได้ไดอะแกรมของโมเมนต์ดัด ดังแสดงในรูปที่ 2.4  

แต่เมื่อถมดินเพียงบางส่วน จะได้ไดอะแกรมของโมเมนต์ดัด  
อนึ่ง  อาจพิจารณาออกแบบให้ก าแพงห้องใต้ดินเสมือนเป็นแผ่นพื้นที่เสริมเหล็กทางเดียว

หรือ สองทางก็ได้โดยให้มีที่รองรับอย่างพอเพียง 
 

 
รูปที่ 2.5 แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 

 
2.7  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย และคณะ (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมและวิธีการออกแบบชิ้นส่วน
ผนังรับน้ าหนักคอนกรีตส าเร็จรูปของบ้านพักอาศัย โดยอาศัยแบบมาตรฐานบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ของ
การเคหะแห่งชาติ เป็นกรณีศึกษา  ผลการศึกษาพบว่าความหนาต่ าสุดของผนังที่ออกแบบตาม
ข้อก าหนดค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ต้องการในขณะถอดแบบเพื่อป้องกันการแตกร้าว มีค่า
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เพียงพอที่จะรับรองหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นในแผ่นผนังในขณะยกขนย้ายและหน่วยแรงอัดในขณะใช้
งานได้อย่างปลอดภัย  และปริมาณเหล็กเสริมต่ าสุดของผนังที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการออกแบบ 
มีก าลังเพียงพอและสามารถรับโมเมนต์ดัดในขั้นตอนถอดแบบ รับแรงดึงในขั้นตอนการขนย้าย 
และรับแรงอัดในขั้นตอนใช้งานจริงอย่างปลอดภัย  

Somchaiarchnnu (2011) กล่าวว่าระบบผนังรับน้ าหนักเป็นระบบการก่อสร้างรูปแบบหนึ่ง
ในหลายๆ รูปแบบที่มีใช้กันในปัจจุบัน ระบบผนังรับน้ าหนักจะใช้ตัวผนังเป็นทั้งตัวกันห้องและ
เป็นชิ้นส่วนที่ใช้รับก าลังในแนวดิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอาคาร  ทั้งแรงลม  น้ าหนักบรรทุกจร น้ าหนัก
บรรทุกตายตัว ฯลฯ  ระบบผนังรับแรงมีการออกแบบและขั้นตอนการท างานที่แตกต่างกับระบบ
โครงสร้างเสาคานที่พบเห็นกันอยู่ทั่วๆ ไป ในระบบโครงสร้างแบบเสาคาน  ตัวผนังจะไม่มีส่วนใน
การรับก าลังใดๆ  และมีหน้าที่เพียงเป็นวัสดุที่ใช้ในการกั้นห้อง  แต่ในกรณีของระบบผนังรับ
น้ าหนัก  ตัวผนังจะเป็นทั้งวัสดุกั้นห้องและเป็นส่วนโครงสร้างรับแรงกระท าของอาคารด้วย  ดังนั้น  
วัสดุที่น ามาใช้ก่อสร้างในระบบผนังรับน้ าหนักต้องมีความแข็งแรงสูงมากพอที่จะรับแรงกระท า
ต่างๆ ได้ และการยึดต่อชิ้นส่วนต่างๆ และรอยต่อรอยพับต่างๆ ต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง
เพียงพอที่จะต้านทานแรงกระท าต่างๆ ได้ด้วย 

จุติ ใคร่ครวญ (2551) ได้ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปเสา-คานกับระบบคอนกรีตหล่อในที่ พบว่าบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 125 
ตารางเมตร เมื่อก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปเสา-คาน จะมีต้นทุนที่ต่ ากว่าเนื่องจากต้นทุน
งานแบบหล่อมีมูลค่ามากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งของระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูป  การก่อสร้าง
ด้วยระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปเสา-คานที่ท าการหล่อชิ้นส่วนที่สถานที่ก่อสร้างจะมีระยะเวลาที่เร็วกว่า
ระบบหล่อในที่ ประมาณร้อยละ 14 ถึง 46   

นาวิน  นาคะศิริ(2542) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ชิ้นส่วนส าเร็จรูประบบผนังรับ 
น้ าหนัก ในการลงทุนผลิตระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมด้วยระบบผนังรับน้ าหนักทั่วไป  งานวิจัย
แสดงให้เห็นว่าหากน าค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้น เช่น ค่าเคร่ืองจักร ค่าอุปกรณ์ ค่าบริหารมา
ค านวณหาจุดคุ้มทุนแล้วปรากฏว่าต้องสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร จ านวน 
38 หน่วยขึ้นไปจึงจะคุ้มกับการลงทุน ทั้งนี้ต้นทุนเฉลี่ย เทากับ 5,310.33 บาท/ตรม. แต่หาก
ผู้ประกอบการเลือกซื้อชิ้นส่วนส าเร็จรูปจากผู้ผลิตหรือว่าจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างไปสร้าง
โรงงานผลิตในสถานที่ก่อสร้าง  ต้นทุนค่าก่อสร้างจะเฉลี่ยที่ 6,897-8,700 บาท/ตรม. 
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บทที ่3 
วิธีกำรทดสอบ/วิธีกำรวิจัย 

 
ขั้นตอนและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบก่อสร้างโครงสร้างอาคารบ้านพัก

อาศัยหมู่บ้านจัดสรร กรรมวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ สถิติและข้อมูล
อ้างอิงที่ใช้ในการศึกษา วิธีการหาราคาค่าก่อสร้าง วิธีการหาระยะเวลาการก่อสร้าง และวิธีการหา
ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ 

 
3.1 แบบโครงสร้ำงอำคำรบ้ำนพักจัดสรรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังนี้ใช้อาคารแบบบ้านแถว 2 ชั้น หมู่บ้านรักธยา ต าบลพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาหาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
แตกต่างของราคาค่าก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง จุดคุ้มทุนของโครงการ ข้อดี ข้อเสียและปัญหา
อุปสรรคของโครงการ 

 
3.2 สถิติและข้อมูลอ้ำงอิงท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

เพื่อเป็นการตัดผลกระทบที่เกิดจากระบบการก่อสร้างที่ต่างกัน  ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบ
เฉพาะราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ บนพื้นฐานเดียวกัน ในหน่วยต่อตารางเมตร 
ข้อมูลสถิตและข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงได้จากผู้รับเหมาก่อสร้าง  ซึ่งประกอบไปด้วย 

3.2.1 สถิติราคาค่าก่อสร้างโดยเฉลี่ยต่อหน่วย  ส าหรับงานเสาเข็ม งานฐานราก งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า  และงานระบบสุขาภิบาล 

3.2.2 ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน  และค่าเคร่ืองจักรต่อหน่วย  ส าหรับงานโครงสร้าง
อาคารบ้านจัดสรรระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ (เฉพาะงานโครงสร้าง) 

3.2.3 ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจักรต่อหน่วย  ส าหรับงานโครงสร้าง
อาคารบ้านจัดสรรระบบดั้งเดิม (เฉพาะงานโครงสร้าง) 

3.2.4 ระยะเวลาการก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ส าหรับงานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบ
โครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่(เฉพาะงานโครงสร้าง) 

3.2.5 ระยะเวลาการก่อสร้างโดยเฉลี่ย  ส าหรับงานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบ
โครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบดั้งเดิม (เฉพาะงานโครงสร้าง) 
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3.3 กำรหำปริมำณวัสดุก่อสร้ำง 
การศึกษานี้ได้ท าการหาปริมาณวัสดุก่อสร้างเฉพาะส่วนงานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรร 

ซึ่งก าหนดให้มีอัตราส่วนเผื่อส าหรับงานคอนกรีตเท่ากับร้อยละ 5 และเหล็กเสริมร้อยละ 10 ส าหรับ
งานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบดั้งเดิม   ส่วนงานโครงสร้างอาคารบ้ านจัดสรรระบบ
โครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่จะท าการรวบรวมปริมาณวัสดุก่อสร้างจากบัญชีแสดงปริมาณ
งานที่ได้จากผู้รับเหมา 

 
3.4 กำรค ำนวณรำคำค่ำก่อสร้ำง 

การค านวณราคาค่าก่อสร้างจากปริมาณวัสดุท าโดยการคูณปริมาณวัสดุที่ใช้แต่ละกลุ่มงาน
ด้วยราคาค่าวัสดุต่อหน่วยและราคาค่าแรงต่อหน่วย ซึ่งผลรวมทั้งหมดที่ได้คือ ราคาค่าก่อสร้างของ
งาน ราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรหาได้โดยน าพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารหารราคาค่าก่อสร้างที่
ค านวณได้ข้างต้น 

 
3.5 กำรค ำนวณระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 

การประมาณระยะเวลาก่อสร้างจะอ้างอิงจากสถิติที่รวบรวมได้จากผู้รับเหมาก่อสร้าง โดย
พิจารณาเฉพาะงานโครงสร้างทั้งระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ และระบบก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิม  ส่วนระยะเวลางานเสาเข็ม งานฐานราก คานคอดิน งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า  และ
งานระบบสุขาภิบาล ก าหนดให้เท่ากันตามแผนงานการก่อสร้างอาคาร 

 
3.6 กำรค ำนวณผลตอบแทนกำรลงทุน (จุดคุ้มทุน) 

การหาผลตอบแทนการลงทุน คือการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธิระหว่างผลรวมของ
รายรับสุทธิที่ได้จากการด าเนินการกับผลรวมสุทธิของรายจ่ายของโครงการ ดังนั้น  การเปรียบเทียบ
ผลการตอบแทนการลงทุนจ าเป็นต้องเปรียบเทียบบนปัจจัยพื้นฐานและลักษณะรูปร่างอาคารที่
เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันคือระบบโครงสร้างอาคารและวิธีการก่อสร้างระหว่างระบบ
โครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ กับระบบก่อสร้างแบบดั้งเดิม 
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บทที ่4 
ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ผล 

 
งานวิจัยนี้ เลือกศึกษาวิธีการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ของ

โครงการหมู่บ้านรักธยา บ้านแถว 2 ชั้น ต าบลพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 340 หน่วย ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 กรรมวิธีระบบโครงสร้ำงผนังรับน  ำหนักหล่อคอนกรีตในท่ี 

กรรมวิธีการก่อสร้างระบบผนังรับแรงหล่อในที่ใช้แนวคิดกระบวนการผลิตแบบลีน (Lean 
manufacturing) ร่วมกับศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารธุรกิจสมัยใหม่  โดยได้น าลักษณะ
เด่นซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตแบบ Lean Manufacturing มาใช้คือการน าเคร่ืองจักรกลเข้ามาทดแทน
การใช้แรงงานมนุษย์ที่มีความผันแปรสูง  ท าให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติที่ดีที่สุด 3 ประการ คือคุณภาพดี
ที่สุด  เวลาในการผลิตสั้นที่สุด และต้นทุนในการผลิตต่ าที่สุด 

4.1.1 กำรออกแบบอำคำร (Building design) 
การออกแบบจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้รับรู้ถึงรายละเอียดมากที่สุด   และป้องกันการ

เปลี่ยนแปลงแบบภายหลัง ซึ่งถือเป็นการสูญเสียอย่างหนึ่ง โดยการใช้องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
1. เทคนิคการแสดงแบบต่างๆ เช่น ภาพเสมือนจริง (Virtual reality), แบบสามมิติ 

(3D CAD) หรือ Walk through ซึ่งเป็นเทคนิคการแสดงแบบที่เหมือนกับก าลังเดิน
อยู่ในสิ่งก่อสร้าง ในการระบุความต้องการอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงแบบในภายหลัง 

2. เทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Value engineering) เพื่อท าความเข้าใจในแบบ และ
ออกแบบโดยเน้นไปที่คุณค่าของแต่ละหน้าที่  (Functions) ใช้งาน หรือเน้นไปที่
คุณลักษณะที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริง 

3. การมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารโครงการฯ ผู้จัดหาผู้จ าหน่ายวัสดุ และผู้รับเหมาช่วงที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในขั้นตอนการออกแบบ และสนับสนุนให้มีการท างาน
ร่วมกันในลักษณะของ Partner 

4. การออกแบบโดยยึดหลักมาตรฐานที่เป็นที่เข้าใจกันภายในโครงการฯ  จะท าให้
การออกแบบให้มีมาตรฐานชัดเจน ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และใช้เฉพาะ
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5. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ก าหนด  ส่งผลให้เกิดการจัดการภายในองค์กรที่ดีขึ้นจน
น ามาซึ่งทักษะส าคัญ 6 ประการ ได้แก่  

 -  Mastery  มีความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ 
 -  Contacts  สร้างเส้นทางในการติดต่อสื่อสาร 
 -  Entrepreneurship  การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 
 -  Love of technology  รักที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 
 -  Marketing  ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้อื่นได้ 
 -  Passion for renewal  มีการปรับปรุงตลอดเวลา 
 
ขั้นตอนการออกแบบแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ได้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบโครงสร้างอาคาร(Structure design) 

การออกแบบผนังจะต้องสามารถรับแรงในแนวดิ่งและใช้เป็นผนังอาคารได้ด้วย ดังนั้น  
การออกแบบก าหนดไว้ 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบพื้นและผนัง โดยตั้งสมมุติฐานการวิเคราะห์
โครงสร้างเป็นแบบระบบประสานทางพิกัด (Modular coordination) เพื่อให้ได้มาซึ่งโครางสร้าง
แข็งแรง ปลอดภัย และมีความประหยัด 

1.1  การออกแบบโครงสร้างพื้นจะใช้วิธี Flat slab design 
ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถลดจ านวนของฐานรากและท าให้ออกแบบผนังเพื่อตั้งอยู่บนพื้น

ได้ทุกต าแหน่ง 
1.2  การออกแบบโครงสร้างผนังโดยวิธี Shear wall design 
ผนังที่ถูกออกแบบโดยวิธีนี้จะมีคุณสมบัติใช้รับแรงและใช้แทนผนังก่ออิฐฉาบปูนได้ ทั้งยัง

ช่วยท าให้ลดขั้นตอนการท างานและควบคุมการสูญเสียวัสดุได้เป็นอย่างมาก 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architect design) 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมต้องออกแบบให้สวยงามและสอดคล้องกับรูปแบบของ
โครงสร้างอาคาร  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะก าหนดหลังจากการก าหนด
รูปแบบของโครงสร้าง   

งานในด้านนี้นอกจากจะเป็นการก าหนดรูปแบบและขอบเขตของอาคารให้มีความสมบูรณ์
แล้ว สิ่งส าคัญคือการก าหนดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในอาคารต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบ
ของอาคารด้วยแนวคิดในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ต้องพิจารณาความคงทนถาวร  ความสวยงาม  
ความประหยัด  ความสะดวกต่อการดูแลและบ ารุงรักษา  และความยั่งยืนของกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ขั้นตอนที่ 3  การออกแบบงานระบบ (System design) 
การด าเนินการก่อสร้างอาคารจะต้องมีการวางแผนในเร่ืองของระบบสาธารณูปโภคให้ดี 

เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบ ารุงหลังจากการใช้งานตามก าหนดเวลา งานในส่วนนี้มักจะถูกละเลย
จากผู้ออกแบบซึ่งก่อปัญหาให้กับผู้ใช้อาคารเป็นอันมาก ดังนั้น ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องเอาใจใส่โดย
การเขียน Shop drawing เพื่อก าหนดต าแหน่งและคุณลักษณะให้ถูกต้องแม่นย า การเลือกใช้ระบบ
ไฟฟ้า การเดินสายไฟ ชนิดของสายไฟ และอุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน เป็นเร่ืองที่ผู้ออกแบบต้องมีความรู้พื้นฐาน เพื่อน าไปสู่การพิจารณาเลือกใช้ให้คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุดประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานระบบที่มีความส าคัญ
อีกระบบคือการวางระบบสุขาภิบาลอาคาร  การจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ท่อน้ าใช้ ท่อน้ า
ทิ้ง ท่อน้ าโสโครก ท่อระบายอากาศ บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อพัก ต้องมีความเหมาะสมกับ
การใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกฝังไว้ในผนัง พื้น ฝ้าเพดานและ
พื้นดิน ท าให้ยากล าบากต่อการบ ารุงรักษา ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับงานในส่วนนี้ไว้
เป็นอย่างดี 

4.1.2 กำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mixed design) 
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตจะมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานกับพื้นที่แคบ และ

สามารถถอดแบบได้อย่างรวดเร็วที่สุด (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) โดยชิ้นงานต้องมีความสมบูรณ์ไม่
แตกร้าว และมีต้นทุนด้านราคาที่เหมาะสม อีกทั้งคอนกรีตจะต้องมีส่วนผสมที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
และสะดวกต่อการใช้งาน 

วิจัยนี้ได้ก าหนดปัจจัยที่น าไปสู่การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเป็น 2 แนวทางได้แก่  
แนวทางด้านเทคนิค  และแนวทางด้านราคาแนวทางด้านเทคนิค ได้แก่  

1. แนวทางด้านเทคนิค 
1.1 สภาพที่คอนกรีตยังมีคุณสมบัติเป็นคอนกรีตสด 

-  มีความเหลวเพียงพอต่อการใช้งาน คือ คอนกรีตสามารถไหลลื่นเข้าไปเต็ม
 ทุก ๆ ส่วนของแบบหล่อ 

-  ต้องไม่แตกตัวระหว่างการขนย้ายหรือการเท 
-  ต้องสามารถอัดตัวแน่นในแบบหล่อได้อย่างดี 

1.2  สภาพที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว 
-  ก าลัง 
-  ความทนทาน 
-  ไม่แตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิหรือการถอดแบบ 
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2. แนวทางด้านราคา  มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 
2.1  การหาได้ของวัสดุพื้นฐาน อาทิ หิน ทราย กรวด เป็นต้น 
2.2  ลักษณะทั่วไปของวัสดุผสม  วัสดุผสมที่มีลักษณะแตกต่างกัน จะส่งผลต่อสัดส่วน
 เพื่อให้ได้คุณสมบัติของคอนกรีตตามต้องการ  
2.3  ชนิดของโครงสร้าง    โครงสร้างคอนกรีตที่มีความส าคัญมาก ผู้วิจัยจ าเป็นต้อง
 เลือกใช้ส่วนผสมคอนกรีตที่มีปริมาณและชนิดของซี เมนต์ที่แตกต่างจาก
 โครงสร้างทั่ว ๆ ไป เพื่อให้ได้ความทนทานที่สูง ซึ่งแทนจะส่งผลกระทบต่อราคา
 คอนกรีตบ้าง แต่ยังอยู่ในภาวะที่ยอมรับได้ 
2.4  วิธีการล าเลียงคอนกรีตที่สะดวกรวดเร็วและประหยัด   
2.5  การควบคุมงานคอนกรีต  ต้นทุนการควบคุมงานคอนกรีตนี้ รวมตั้งแต่ต้นทุนการ
 ควบคุมคุณภาพคอนกรีต   

4.1.3 กำรสร้ำงแบบหล่อคอนกรีต (Mold steel) 
 ถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุด เนื่องจากผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงความแข็งแรงของแบบหล่อ 
ความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการใช้  สิ่งที่ส าคัญคือจะต้องถอดแบบผนังคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างตามมา เช่น ผนังร้าวหรือฉีกขาด เป็นต้น 

เทคนิคในการสร้างแบบหล่อคือการประยุกต์ใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่มีอยู่แล้วมาประกอบ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้แบบหล่อสามารถตอบสนองต่อการใช้งานตามข้อที่  4.1.1 และ 4.1.2 ซึ่ง
ผู้ออกแบบจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานภาคสนาม มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงเฉพาะงาน
ในด้านนี้ เท่านั้น และที่ส าคัญคือจะใช้เคร่ืองจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคนมากที่สุด แต่ต้อง
ออกแบบให้แบบหล่อคอนกรีตมีความสามารถในการที่จะติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว แข็งแรง และเมื่อ
ท าการถอดแบบหล่อก็จะต้องสามารถถอดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยได้เช่นเดียวกัน ดังแสดงใน
รูปที่ 4.1 และ 4.2 
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รูปที่  4.1  อุปกรณ์มาตรฐานที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป 
 

 
รูปที่  4.2  แบบหล่อคอนกรีต 

 

เทคนิค 3 ประการที่จะท าให้แบบหล่อมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- การประยุกต์ใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่มีอยู่แล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน    
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- แบบเหล็กต้องสามารถถอดง่ายประกอบง่ายเคลื่อนย้ายง่าย 
- มีความปลอดภัยในการท างานสูง 
4.1.4 กำรก ำหนดขั นตอนกำรท ำงำน (The process.) 

 ขั้นตอนนี้เป็นการแบ่งงานให้กับผู้ปฏิบัติน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   กระบวนการนี้
จะเป็นการวางแผนเพื่อบริหารจัดการในเร่ืองคน เงิน สิ่งของ และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรให้เหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศและโครงการที่จะก่อสร้าง  จากนั้นจึงน ามาก าหนดเป็นแผนงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีให้ได้มาซึ่งกระบวนการนี้ว่า SMART โดยมี
ความหมายดังต่อไปนี้ 

Specific -   ฉลาดในการก าหนดอย่างเฉพาะเจาะจง (คน, เงิน, สิ่งของ)   มีเป้าหมาย
  ชัดเจน 

Machine -   ฉลาดในการเลือกใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
Achievable -   ฉลาดในการได้มาในสิ่งที่ต้องการ 
Realistic -   ฉลาดในการท าสิ่งที่คิดให้ปฏิบัติได้จริง 
Timely -   ฉลาดในการบรรลุภารกิจได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
4.1.5 กำรควบคุมคุณภำพ (Quality control : QC) 

 กระบวนการนี้จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับ
ลูกค้า อีกทั้งยังใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดัง
แสดงในรูปที่ 4.3 

 
รูปที่  4.3  ผังระบบ QC. 
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Plan - ระลึกถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการปรับปรุง 
 - เก็บรวบรวมข้อมูล 
 -  ก าหนดหัวข้อและแสดงภาพของปัญหา 
 -  ก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน 
 -  เลือกวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
Do -  ขั้นของการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นระบบ   

ท าให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้สาเหตุของแต่ละสาเหตุ 
Check -  การตรวจติดตามผลงานที่ปฏิบัติไป 
Action -  น าผลการปฏิบัติต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหา และจัดท าเป็นมาตรฐาน หากได้ผลต่ า

กว่ามาตรฐานก็ให้เร่งแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 

4.1.6  กำรประกันคุณภำพ(Quality Assurance:QA) 
 การประกันคุณภาพเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับแต่สินค้าและบริการที่
มีคุณภาพเท่านั้น โดยจะท าให้อาคารที่ได้รับการก่อสร้างจากระบบนี้แตกต่างจากอาคารทั่วๆ ไป ท า
ให้เกิดมาตรฐานเพื่อแสดงถึงคุณภาพของอาคารอย่างแท้จริง   โดยกระบวนการนี้จะต้องประสาน
ให้มีความสอดคล้องกับการควบคุมคุณภาพด้วย จึงจะท าให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบและยั่งยืน 
โดยสามารถเปรียบเทียบระบบ QC และ QA ได้ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ระบบ QC และ QA  

Quality Control Quality Assurance 
Correction Prevention 
Fire-Fighting Fire protection 
Cost-Ineffective Cost effective 
More expensive Less expensive 
Cannot ensure delivery Can ensure delivery 
Cannot fully satisfy Can fully satisfy customer 
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ความส าเร็จของการควบคุมคุณภาพสามารถวัดได้จากตัวชี้วัด ดังต่อไป 
  1.  ตัวชี้วัดด้านเวลา  ก่อสร้างอาคารแถว 2 ชั้น 6 ห้อง ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน  8   

สัปดาห์ 
 2. ตัวชี้วัดด้านมูลค่า   มีราคาค่าก่อสร้างลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับ

วิธีปกติ (จ านวนอาคาร 48 หน่วย ขึ้นไป) 
 3.  ตัวชี้วัดด้านวัสดุ   เนื้องานหลักของอาคารจะต้องเกิดจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่หล่อใน

ที่ให้ได้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของปริมาตร 
 4.  ตัวชี้วัดด้านการลดความสูญเสีย ต้องสามารถลดความสูญเสียในการใช้วัสดุก่อสร้างให้

เหลือไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าอาคาร 
กระบวนการตามที่ได้น าเสนอในงานวิจัยนี้เหมาะส าหรับอาคารที่มีรูปแบบเป็นลักษณะ

แถวเรียงติดต่อกันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาคารมีรูปแบบที่เหมือนกันท าให้ง่ายต่อการจัดการ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และแรงงานคน และท าให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพที่สุด 

 
4.2 ล ำดับกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนพักจัดสรรท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 1 งานระบบเสาเข็มและฐานราก 
 เร่ิมขั้นตอนการก่อสร้างโดยท าการตีผัง วางแนวและก าหนดต าแหน่งที่จะท าการตอก
เสาเข็ม ขุดดินท าฐานราก เหมือนกับการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 
4.4 และ 4.5 

 

 
รูปที่  4.4 งานเสาเข็ม 
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รูปที่  4.5 งานฐานราก 

 
ขั้นตอนที่ 2 งานพื้นชั้น 1 

 ท าการติดตั้งฝังถังบ าบัดน้ าทิ้ง ปรับระดับดิน ผูกเหล็ก ติดตั้งระบบท่อน้ าดี -น้ าทิ้ง ผูกเหล็ก
และเทคอนกรีตหนา 15 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 4.6 และ 4.7 
 

 
 

รูปที่  4.6 งานพื้นชั้น 1 
 



25 
 

 
 

รูปที่  4.7 งานพื้นชั้น 1 และเตรียมการเข้าแบบผนังชั้น 1 
 

ขั้นตอนที่ 3 งานผนังชั้น 1 และพื้นชั้น 2 
 ท าการติดตั้งแบบเหล็กผนังคอนกรีตรับน้ าหนักชั้น 1 โดยใช้รถเครนเป็นเคร่ืองมือในการ
ยกชิ้นส่วนแบบเหล็กขึ้นติดตั้ง ผูกเหล็กผนัง ตรวจสอบระดับแนวราบแนวดิ่งให้ได้ระดับแล้วจึงท า
การยึดแน่นแบบเหล็ก ผูกเหล็กพื้นชั้น 2 และเทคอนกรีต ดังแสดงในรูปที่ 4.8 

 

 
 

รูปที่  4.8 งานผนังรับน้ าหนักชั้น 1 และพื้นชั้น 2 
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ขั้นตอนที่ 4 งานผนังชั้น 2 
 ท าการถอดแบบเหล็กผนังคอนกรีตรับน้ าหนัก ติดตั้งค้ ายันใต้พื้นชั้น 2 ทันทีที่ถอดแบบ
ผนังออกและติดตั้งแบบเหล็กผนังคอนกรีตรับน้ าหนักชั้น 2 เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 ดังแสดงในรูป
ที่ 4.9 
  

 
 

รูปที่  4.9 งานผนังรับน้ าหนักชั้น 2 
 

 ขั้นตอนที่ 5 งานโครงหลังคา 
 ท าการถอดแบบเหล็กผนังคอนกรีตรับน้ าหนักชั้น 2 และติดตั้งงานโครงหลังคา  ดังแสดง
ในรูปที่ 4.10 
 

 
 

รูปที่  4.10 งานโครงหลังคา 
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ขั้นตอนที่ 6 งานระบบประปา สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า 
 หลังจากถอดแบบเหล็กผนังชั้น 2 ท าการติดต้ังงานท่อพีวีซีน้ าดี น้ าทิ้ง งานระบบไฟฟ้าเดิน
ท่อ ร้อยสายไฟภายในอาคาร ซึ่งสามารถเข้างานได้พร้อมกัน  ดังแสดงในรูปที่ 4.11 
 

 
 

รูปที่  4.11 งานระบบประปา สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า 
 

ขั้นตอนที่ 7 งานสถาปัตยกรรม 
 ท าการติดตั้งงานสถาปัตยกรรม เช่น งานปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน งานบันได งานทาสี งาน
ประตูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ ดังแสดงในรูปที่ 4.12 

 

 
 

รูปที่  4.12 งานสถาปัตยกรรม 
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ขั้นตอนที่ 8 งานเก็บรายละเอียดทั้งหมด 
ท าการติดตั้งงานระบบทั้งหมดให้มีความครบถ้วนตามแบบก่อสร้างทั้งภายในภายนอก

อาคาร รวมทั้งท าความสะอาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ดังแสดงในรูปที่ 4.13 
 

 
 

รูปที่  4.13 งานเก็บรายละเอียด 
 

4.3 สถิติและข้อมูลอ้ำงอิงท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
เพื่อเป็นการตัดผลกระทบที่เกิดจากระบบการก่อสร้างที่ต่างกัน  ผู้วิจัยจึงก าหนดราคาค่า

วัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเคร่ืองจักร อ่ืนๆ บนพื้นฐานเดียวกัน โดยก าหนดราคาค่าก่อสร้างของงานระบบ
โครงสร้างและงานก่อฉาบผนัง เทียบเป็นต่อตารางเมตร แต่ในส่วนของงานโครงหลังคา งานระบบ
ไฟฟ้า งานระบบประปา-สุขาภิบาล งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่งานก่อฉาบผนังจะไม่น ามา
พิจารณา เพราะงานระบบเหล่านี้ยังคงก่อสร้างในวิธีการแบบดั้งเดิม 

ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงนั้นได้น ามาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสถิติและข้อมูลอ้างอิงที่ใช้
แสดงได้ดังตารางที่ 4.2 ถึง 4.5  
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ตารางที่ 4.2  ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจักรต่อหน่วยส าหรับงานโครงสร้าง
 อาคารบ้านจัดสรรระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักโดยใช้การหล่อคอนกรีตในที่ 
 (เฉพาะงานโครงสร้าง+งานผนังคอนกรีต) 

ล าดับ รายการ หน่วย ค่าวัสดุ 
(บาท) 

ค่าแรงงาน 
(บาท) 

ค่าเคร่ืองจักร 
(บาท) 

รวมราคา 
(บาท) 

1 งานเสาเข็ม 
I – 0.22*0.22 
ยาว 10 เมตร 

21 ต้น 2,600 1,500 714.29 4,814.29 

2 งานคอนกรีต      
 fc’ = 240 ksc ลูกบาศก์เมตร 1,860 280  2,140 
 fc’ =  380 ksc ลูกบาศก์เมตร 2,050 280  2,330 
3 งานเหล็กเสริม

คอนกรีต 
     

 RB 6,DB12 กิโลกรัม 22 3.0  25 
 ลวดมัดเหล็ก กิโลกรัม 32   32 
4 งานไม้แบบ      
 แบบเหล็กผนัง

และพื้น 
ตารางเมตร 60 20 45 125 

 

4.3.1 ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจักรต่อหน่วยส าหรับงานโครงสร้าง
อาคารบ้านจัดสรรระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป (เฉพาะงานโครงสร้าง+งาน
ผนังก่อฉาบ) 

 

ตารางที่ 4.3  ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจักรต่อหน่วยส าหรับงานโครงสร้าง
 อาคารบ้านจัดสรรระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป (เฉพาะงานโครงสร้าง+งานผนังก่อ
 ฉาบ) 
ล ำดับ รำยกำร หน่วย ค่ำวัสดุ 

(บำท) 
ค่ำแรงงำน 
(บำท) 

ค่ำเครื่องจักร 
(บำท) 

รวมรำคำ 
(บำท) 

1 งานเสาเข็ม 
I – 0.22*0.22 
ยาว 10 เมตร 

21 ต้น 2,600 1,500 714.29 4,814.29 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 
ล ำดับ รำยกำร หน่วย ค่ำวัสดุ 

(บำท) 
ค่ำแรงงำน 
(บำท) 

ค่ำเครื่องจักร 
(บำท) 

รวมรำคำ 
(บำท) 

2 งานคอนกรีต      
 fc’ = 240 ksc ลูกบาศก์

เมตร 
1,860 280  2,140 

 fc’ =  380 ksc ลูกบาศก์
เมตร 

2,050 280  2,330 

3 งานเหล็กเสริม
คอนกรีต 

กิโลกรัม     

 RB 6 , RB 9  24 3  27 
 DB12 , DB16  22 3  25 
 ลวดผูกเหล็ก กิโลกรัม 32   32 

 wiremash ตารางเมตร 28 5  33 
4 งานไม้แบบ ตารางเมตร 180 110  290 
 ตะปู กิโลกรัม 38   38 
5 งานแผ่นพื้นส าเร็จ ตารางเมตร 230 35  265 
6 งานผนัง      

 งานก่อ ตารางเมตร 70 90  160 
 งานฉาบ ตารางเมตร 40 110  150 
 งานเทเอ็น เมตร 90 50  140 

 

4.3.2 ระยะเวลาการก่อสร้างโดยเฉลี่ยส าหรับงานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบ
โครง สร้างผนังรับน้ าหนักโดยใช้การหล่อคอนกรีตในที่ (เฉพาะงานโครงสร้าง+
งานผนังคอนกรีต) 
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ตารางที่ 4.4  ระยะเวลาการก่อสร้างโดยเฉลี่ยส าหรับงานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบ
 โครงสร้างผนังรับน้ าหนักโดยใช้การหล่อคอนกรีตในที่ (เฉพาะงานโครงสร้าง+งาน
 ผนังคอนกรีต) 
ล ำดับ รำยกำร พื นที่ (ตร.ม.) ระยะเวลำ (วัน) 
1 งานเสาเข็ม 21 ต้น 2 
2 งานฐานราก 21 ฐาน 8 
3 งานคานชั้น1  0 
4 งานพื้นชั้น 1 504 ตร.ม. 10 
5 งานเสาชั้น 1  0 
6 งานคานชั้น 2  0 
7 งานพื้นชั้น 2 และผนังชั้น 1 922 ตร.ม. 12 
8 งานเสาชั้น 2  0 
9 งานผนังชั้น 2 830 ตร.ม. 5 
 รวมเวลา  37 

 

4.3.3 ระยะเวลาการก่อสร้างโดยเฉลี่ยส าหรับงานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบ
โครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป 
(เฉพาะงานโครงสร้าง+งานผนังก่อฉาบ) 

 

ตารางที่ 4.5  ระยะเวลาการก่อสร้างโดยเฉลี่ยส าหรับงานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบ
 โครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป (เฉพาะงานโครงสร้าง+
 งานผนังก่อฉาบ) 

ล ำดับ รำยกำร พื นที่ (ตร.ม.) ระยะเวลำ (วัน) 
1 งานเสาเข็ม 21 ต้น 2 
2 งานฐานราก 21 ฐาน 8 
3 งานคานชั้น1 240 เมตร 9 
4 งานพื้นชั้น 1 504 ตร.ม. 6 
5 งานเสาชั้น 1 21 ต้น 4 
6 งานคานชั้น 2 264 เมตร 14 
7 งานพื้นชั้น 2 372 ตร.ม. 12 



32 
 

ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
ล ำดับ รำยกำร พื นที่ (ตร.ม.) ระยะเวลำ (วัน) 
8 งานเสาชั้น 2 21 ต้น 6 
9 งานผนังก่อฉาบชั้น 1 และ 2 1,380 ตร.ม. 45 
 รวมเวลา  106 

 
4.4 กำรหำปริมำณวัสดุก่อสร้ำง 

การศึกษานี้ได้ท าการหาปริมาณวัสดุก่อสร้างเฉพาะส่วนงานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรร 
ซึ่งก าหนดให้มีอัตราส่วนเผื่อส าหรับงานคอนกรีตเท่ากับร้อยละ 5 และเหล็กเสริมร้อยละ 10 ส าหรับ
งานโครงสร้างอาคารบ้านจัดสรรระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป  ส่วนงานโครงสร้างอาคารบ้าน
จัดสรรระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักโดยใช้การหล่อคอนกรีตในที่จะท าการรวบรวมปริมาณวัสดุ
ก่อสร้างจากบัญชีแสดงปริมาณงานที่ได้จากผู้รับเหมา  ข้อมูลปริมาณวัสดุก่อสร้างแสดงดังตารางที่ 
4.6  
 

ตารางที่ 4.6  ปริมาณวัสดุก่อสร้าง 
 ปริมำณวัสดุก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระบบโครงสร้ำงเสำ-คำนท่ัวไป ระบบโครงสร้ำงผนังรับน  ำหนัก 

 คอนกรีต 
(ลบ.ม.) 

เหล็กเสริม 
(ก.ก.) 

ไม้แบบ 
(ตร.ม.) 

คอนกรีต 
(ลบ.ม.) 

เหล็กเสริม 
(ก.ก.) 

แบบเหล็ก 
(ตร.ม.) 

ชั้น 1 79 7,600 174 166 2,190 1,054 
ชั้น 2 41 6,050 414 190 1,610 1,202 
รวม 120 13,650 588 356 3,800 2,256 

 
4.5 กำรหำรำคำค่ำก่อสร้ำง 

การหาราคาค่าก่อสร้างจากปริมาณวัสดุที่ใช้ด าเนินการโดยน าปริมาณวัสดุที่ใช้มาคูณกับ
ราคาค่าวัสดุ และราคาค่าแรงต่อหน่วย ซึ่งผลที่ได้คือ ราคาค่าก่อสร้างของงานโครงสร้างคอนกรีต 
และราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรค านวณโดยน าพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารหารราคาค่าก่อสร้างที่
ค านวณได้ข้างต้น  ตารางที่ 4.7 และ 4.8 แสดงราคาค่าก่อสร้างของระบบก่อสร้างแบบผนังส าเร็จรูป
หล่อในที่และแบบระบบเสา-คาน  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.7 ราคาค่าก่อสร้างของระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนัก 
รำยกำร ค่ำวัสดุ

(บำท) 
ค่ำแรงงำน
(บำท) 

ค่ำเครื่องจักร
(บำท) 

รวม 
(บำท) 

รำคำ(บำท) 

1.งานเสาเข็ม 2,600 1,500 714.29 4,814.29 101,100.00 
2.งานคอนกรีต 
fc’ = 240 ksc 

 
1,860 

 
280 

  
2,140 

 
169,873.20 

fc’ = 380 ksc 2,050 280  2,330 642,940.20 
3.งานเหล็กเสริม  
RB 6 , DB 12 

 
22 

 
3 

  
25 

 
94,944.96 

wiremash 28 5  33 45,540.00 
ลวดมัดเหล็ก 32   32 3,645.89 
4.งานไม้แบบ
เหล็ก 

 
60 

 
20 

 
45 

 
125 

 
219,000.00 

รวม     1,277,044.25 
 
ตารางที่ 4.8 ราคาค่าก่อสร้างของ ระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป 

รำยกำร ค่ำวัสดุ
(บำท) 

ค่ำแรงงำน
(บำท) 

ค่ำเครื่องจักร
(บำท) 

รวม (บำท) รำคำ 
(บำท) 

1.งานเสาเข็ม 2,600 1,500 714.29 4,814.29 101,100.00 
2.งานคอนกรีต 
fc’ = 240 ksc 

 
 
1,860 

 
 
280 

  
 
2,140 

 
 
256,800.00 

แผ่นพื้นส าเร็จ 230 35  265 232,140.00 
3.งานเหล็ก
เสริม 
RB 6 , RB 9 

 
 
24 

 
 
3 

 
 
 

 
 
27 

 
 
35,262.00 

DB 12 , DB 16 22 3  25 308,175.00 
wiremash 28 5  33  
ลวดมัดเหล็ก 32   32 13,087.68 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
รำยกำร ค่ำวัสดุ

(บำท) 
ค่ำแรงงำน
(บำท) 

ค่ำเครื่องจักร
(บำท) 

รวม (บำท) รำคำ 
(บำท) 

4.งานไม้แบบ  
คิดร้อยละ60 

 
180 

 
110 

  
290 

 
170,520.00 

ตะปู 30   30 1,900.00 
5.งานผนัง ก่อ 70 90  160 220,800.00 
ฉาบ 40 110  150 414,000.00 
เทเอ็น 90 50  140 90,720.00 
รวม     1,873,412.68 

 
4.6 กำรหำระยะเวลำกำรก่อสร้ำง 

การประมาณระยะเวลาก่อสร้างจะอ้างอิงจากสถิติที่รวบรวมได้จากผู้รับเหมาก่อสร้าง โดย
พิจารณาเฉพาะงานโครงสร้างทั้งระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักโดยใช้การหล่อคอนกรีตในที่ และ
ระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป ส่วนงานเสาเข็ม งานฐานราก  งานสถาปัตยกรรมไม่รวมผนังก่อ
ฉาบ งานระบบไฟฟ้า  และงานระบบประปาสุขาภิบาลให้ยึดระยะเวลาการก่อสร้างเท่ากันตาม
แผนงานการก่อสร้างอาคาร  ตารางที่ 4.9 แสดงผลเปรียบเทียบระยะเวลาก่อสร้างส าหรับการ
ก่อสร้างระบบผนังรับน้ าหนักหล่อในที่และระบบเสา-คาน 

 
ตารางที่  4.9 ผลเปรียบเทียบระยะเวลาท างานของระบบผนังรับน้ าหนักหล่อในที่และระบบเสา-คาน 
ล ำดับ รำยกำร ระบบโครงสร้ำงเสำ-คำน

ท่ัวไป (วัน) 
ระบบโครงสร้ำงผนังรับ

น  ำหนัก (วัน) 
1 งานเสาเข็ม 2 2 
2 งานฐานราก 8 8 
3 งานคานชั้น1 9 0 
4 งานพื้นชั้น 1 6 10 
5 งานเสาชั้น 1 4 0 
6 งานคานชั้น 2 14 0 
7 งานพื้นชั้น 2 12  
8 งานเสาชั้น 2 6 0 
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ตารางที่  4.9 (ต่อ) 
ล ำดับ รำยกำร ระบบโครงสร้ำงเสำ-คำน

ท่ัวไป (วัน) 
ระบบโครงสร้ำงผนังรับ

น  ำหนัก (วัน) 
9 งานผนังก่อฉาบชั้น 1 และ 2 45  
10 งานพื้นชั้น 2 และผนัง

คอนกรีตชั้น 1 
 12 

11 งานผนังคอนกรีตชั้น 2  5 
 รวมเวลา 106 37 

 
4.7 กำรหำผลตอบแทนกำรลงทุน (จุดคุ้มทุน) 

การหาผลตอบแทนการลงทุน คือการเปรียบเทียบมูลค่าผลรวมของค่าก่อสร้างที่ได้จากการ
ด าเนินการ (เฉพาะงานโครงสร้างและงานผนัง) กับผลการตอบแทนการลงทุน  ตารางที่ 4.10 แสดง
ผลเปรียบเทียบผลรวมมูลค่าสุทธิของทั้งสองรอบบ  โดยพิจารณาว่าการก่อสร้างระบบโครงสร้าง
ผนังรับน้ าหนักหล่อในที่จะต้องลงทุนซื้อแบบเหล็กส าหรับงานพื้น, ผนังคอนกรีตราคาสูงถึง 5 ล้าน
บาท บาท ต่ออาคาร 6 หลัง 

 
ตารางที่ 4.10 ผลเปรียบเทียบราคาของระบบผนังรับน้ าหนักหล่อในที่และระบบเสา-คาน 

รำยกำร ผลรวมมูลค่ำสุทธิ (บำท) เฉพำะงำนโครงสร้ำงและผนัง 

ระบบโครงสร้ำงเสำ-คำน
ท่ัวไป 

ระบบโครงสร้ำงผนังรับ
น  ำหนัก 

งานโครงสร้าง 975,472.68 1,058,044.25 
งานผนังก่อฉาบ 725,520 0 
งานแบบเหล็กพื้นและผนัง 172,420 219,000 
รวมงานโครงสร้างและผนัง 1,873,412.68 1,277,044.25 
พื้นที่อาคาร (ตารางเมตร) 876 876 
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/
ตารางเมตร) 

2,138.60 1,457.81 

  
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนสามารถสรุปได้ว่า ผลตอบแทนการลงทุนจากการเปรียบเทียบมูลค่า

ผลรวมของค่าก่อสร้างที่ได้จากการด าเนินการเฉพาะงานโครงสร้าง, งานผนังของอาคารพักอาศัย
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ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ จะมีราคาถูกกว่า 596,368.43 บาทต่อ 6 ห้อง เมื่อเทียบกับ
ระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป (เฉพาะงานโครงสร้าง+งานผนังก่อฉาบ) หรือถูกกว่า 99,394.74 
บาทต่อห้อง 

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าราคาไม้แบบ, แบบเหล็ก (เฉพาะราคาวัสดุ) 
ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ ราคาแบบเหล็ก 5,00,000 บาท 
ขณะที่  ระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป ราคาไม้แบบ 105,840  บาท 
แบบเหล็กต้องใช้ซ้ า 47 คร้ัง จึงจะคุ้มทุนเท่ากับราคาไม้แบบ 
กรณีเปรียบเทียบหน่วยราคาต่อตารางเมตรเมื่อจบโครงการ 340 หน่วย 
ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ ราคาแบบเหล็กรวมค่าบ ารุงรักษาเท่ากับ 
5,255,000 บาท คิดราคาต่อหน่วยเท่ากับ 26.29 บาทต่อตารางเมตร 
ระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป ราคาแบบไม้ 180 บาทต่อตารางเมตร 
4.7.1 เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาก่อสร้างงานโครงสร้าง+งานผนังอาคาร 

พบว่าระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ ใช้เวลา 37 วัน 
ขณะที่ ระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป ใช้เวลา 106 วัน 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ ใช้เวลาก่อสร้าง
น้อยกว่า 69 วันต่ออาคารบ้านแถว 6 ห้อง 
 
กรณีน าระยะเวลาก่อสร้างที่ลดลง 69 วันมาคิดเป็นเงินที่เกิดจากค่าด าเนินการงาน
โครงสร้างและผนังอาคารเดือนละ 400,000 บาท เท่ากับ 920,000 บาท 

 
เมื่อเปรียบเทียบด้านการลดความสูญเสียในการใช้วัสดุก่อสร้างประเภทตะปู ลวดผูก
เหล็กของระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่เท่ากับ 7,541.79 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.59 ของราคางานโครงสร้างและผนังอาคาร
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1   สรุปผลกำรศึกษำ 

งานวิจัยนี้ศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้างโครงการห้องชุดโดยระบบโครงสร้างผนัง
รับน้ าหนักหล่อในที่  โดยเปรียบเทียบกับการก่อสร้างด้วยระบบเสา-คานแบบดั่งเดิม  งานวิจัยนี้ใช้
โครงการบ้านแถว 2 ชั้น  หมู่บ้านรักธยา โครงการ THE FUSION  ต าบลพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน  340 หน่วย เป็นกรณีศึกษา  ข้อดี-ข้อเสียของ
การก่อสร้างระบบโครงสร้างผนับรับน้ าหนักหล่อในที่และระบบโครงสร้างเสา-คานสรุปได้ดัง
ตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1  ผลเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการก่อสร้างระบบโครงสร้างผนับรับน้ าหนักหล่อในที่
 และระบบโครงสร้างเสา-คาน 
รำยกำรเปรียบเทียบ ระบบโครงสร้ำงเสำ-คำนทั่วไป ระบบโครงสร้ำงผนังรบัน  ำหนกั 

ข้อด ี ข้อเสีย ข้อด ี ข้อเสีย 

1.ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 

 ใช้เวลาเกินจาก
แผนงาน 

-ใช้เวลาตรงตาม
แผนงาน 

-ก่อสร้างได้
รวดเร็ว 

 

2.ราคาค่าก่อสร้าง  ราคาจะสูงจากราคา
ประมาณเนื่องจาก
ใช้เวลาเกินก าหนด 

ราคาอยู่ช่วงการ
ประมาณราคาและ
จะถูกลงเพราะเป็น
อาคารรูปแบบซ้ าๆ 

ราคาค่าแบบเหล็ก
สูง 

3.คุณภาพของงาน  ไม่มีความแน่นอน
เหมือนกันทั้ง
อาคาร 

-ผนังมคีวาม
แข็งแรงคงทน
มากกว่า 
-ควบคุมคุณภาพได้
ง่ายได้อย่างเต็มที ่
-มีความแน่นอน
และรูปทรง
เหมือนกันทั้ง
อาคาร 
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ตารางที่  5.1 (ต่อ) 
รำยกำร

เปรียบเทียบ 

ระบบโครงสร้ำงเสำ-คำนทั่วไป ระบบโครงสร้ำงผนังรบัน  ำหนกั 

ข้อด ี ข้อเสีย ข้อด ี ข้อเสีย 

4.มลภาวะ ผนังก่อฉาบอิฐมี
คุณสมบัติเป็น
ฉนวนกันความร้อน 

มลภาวะทางเสียง
และฝุ่น ขณะ
ก่อสร้าง 

มลภาวะทางเสียง
และฝุ่นน้อยกว่า 

ดูดซับความร้อน
มากกว่า 

5.ความปลอดภัย  อุบัติเหตุในการ
ท างานสูงเพราะใช้
แรงงานคนจ านวน
มาก 

ลดอุบัติเหตุในการ
ท างานเนื่องจากใช้
เครื่องจักรเป็นหลัก
  

 

6.แรงงาน มีความคุ้นเคยและ
ช านาญ 

ขาดแคลนช่างฝีมือ ใช้ช่างฝีมือจ านวน
น้อยลดปัญหาขาด
แคลน ช่างเหล็ก 
ช่างปูน 

ต้องผ่านการอบรม
และฝึกฝนการ
ประกอบแบบเหล็ก
ให้ช านาญใน
ช่วงแรก 

7.การใช้งาน สามารถ
ปรับเปลี่ยนและต่อ
เติมได ้

พื้นที่มุมอาคารมี
ส่วนเสาย่ืนภายใน 

ไม่มีส่วนเสาย่ืน
ภายใน 

ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนและต่อ
เติมได ้

8.การป้องกันการ
รั่วซึม 

 มีรอยต่อระหว่าง
พื้นและผนังจึงมี
โอกาศรั่วซึม 

ไม่มีรอยต่อ
ระหว่างพ้ืนและ
ผนังเนื่องจากเท
คอนกรีตพร้อมกัน 

 

 
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนสามารถสรุปได้ว่าระบบโครงสร้างผนังรับ

น้ าหนักหล่อในที่ จะมีต้นทุนต่ ากว่า 596,368.43 บาทต่อ 6 ห้อง เมื่อเทียบกับระบบโครงสร้างเสา-
คานทั่วไป (เฉพาะงานโครงสร้าง+งานผนังก่อฉาบ) หรือ เท่ากับถูกกว่า 99,394.74 บาทต่อห้อง  เมื่อ
เปรียบเทียบมูลค่าราคาไม้แบบ, แบบเหล็ก (เฉพาะราคาวัสดุ)  ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อ
ในที่ ราคาแบบเหล็ก 5,000,000 บาท  ขณะที่  ระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป ราคาไม้แบบ 105,840  
บาท   แบบเหล็กต้องใช้ซ้ า 47.25 คร้ัง จึงจะคุ้มทุนเท่ากับราคาไม้แบบ   และเมื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาก่อสร้าง งานโครงสร้าง+งานผนังอาคาร  พบว่าระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ 
ใช้เวลา 37 วัน  ขณะที่ ระบบโครงสร้างเสา-คานทั่วไป ใช้เวลา 106 วัน  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 
ระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ ใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่า 69 วันต่ออาคารบ้านแถว 6 ห้อง 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 การเก็บข้อมูลจากปริมาณงานก่อสร้างงานต่างๆ โดยเฉพาะงานโครงสร้างควรมีการ

 เก็บข้อมูลในช่วงฤดูฝนกับนอกช่วงฤดูฝน เพื่อท าให้ทราบความแตกต่างได้ละเอียด
 ชัดเจนมากขึ้นของอาคารทั้งสองระบบ 

5.2.2 ควรมีการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับผู้เข้าอยู่อาศัยที่ก่อสร้างด้วยระบบนี้ เพื่อน าข้อมูลมา
 ใช้ในการปรับปรุงระบบโครงสร้างผนังรับน้ าหนักหล่อในที่ 
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ภำคผนวก ก. 
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ภำคผนวก ข.  กำรออกแบบโครงสร้ำงผนังรับหล่อในที่ 
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MIX DESIGN 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



52 
 

ADJUSTED MIXED 
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การออกแบบฐานราก 
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การออกแบบฐานราก 
 

 
 



55 
 

 
ออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Flat Slab      พื้นชั้น 1 
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ออกแบบพื้น ค.ส.ล.  Two Way Slab      ชั้น 1 
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ออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Flat Slab      พื้นชั้น 1 
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ออกแบบพื้น ค.ส.ล.  Two Way Slap      ชั้น 1 
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ออกแบบพื้น ค.ส.ล.  Two Way Slap      ชั้น 1 
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ออกแบบพื้น ค.ส.ล.  Two Way Slap      ชั้น 1 
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ออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Flat Slap      พื้นชั้น 1 
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ออกแบบก าแพงรับแรงเฉือน 
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ออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Flat Slab      พื้นชั้น 2 
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ออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก Two Way Slab      พื้นชั้น 2 
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ออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Flat Slab      พื้นชั้น 2 
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ออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก Two Way Slab      พื้นชั้น 2 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายปัณณพงศ์ ภัสร์ศรีตระกูล  เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2513  ปัจจุบันพักอาศัยอยู่
บ้านเลขที่ 852 ซอย 20 หมู่บ้านการเคหะ ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2526 – 2531 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2533 – 2537 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน  ท างานอยู่ที่ บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จ ากัด เขตอุตสาหกรรมสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่ง วิศวกรโรงงาน และตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) 

 


