การใชหลักการของลีนคอนสตรั๊กชั่นในการควบคุมการกอสรางโครงการบานกูภัย

โดย
นางสาวสินพ
ี ันธุ สมบุญญฤทธิ

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง
ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2550
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การใชหลักการของลีนคอนสตรั๊กชั่นในการควบคุมการกอสรางโครงการบานกูภัย

โดย
นางสาวสินพ
ี ันธุ สมบุญญฤทธิ

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง
ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2550
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

USING LEAN CONSTRUCTION PRINCIPLES TO CONTROL THE RESCUE HOUSE
CONSTRUCTION

By
Sineepun Somboonyarit

A Master’s Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF SCIENCE
Department of Architectural Technology
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2007

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหการคนควาอิสระเรือ่ ง “ การใชหลักการ
ของลีนคอนสตรั๊กชั่นในการควบคุมการกอสรางโครงการบานกูภัย ” เสนอโดย นางสาวสินีพนั ธุ สม
บุญญฤทธิ เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโครงการกอสราง

……...........................................................
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฏ สุวิสิทฐ
คณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ
.................................................... ประธานกรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบลู ย จินาวัฒน)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยปณิตา วงศมหาดเล็ก)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฏ สุวิสทิ ฐ)
............/......................../..............

48055307 : สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง
คําสําคัญ : ลีนคอนสตรั๊กชัน้ ในการควบคุมโครงการกอสราง
สินพี ันธุ สมบุญญฤทธิ : การใชหลักการของลีนคอนสตรั๊กชั่นในการควบคุมการ
กอสรางโครงการบานกูภัย. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.วิเชษฏ สุวิสิทฐ. 158 หนา.
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวางแผนการดําเนินการกอสรางบานกูภัยเพื่อใหการกอสรางดําเนินไปได
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ปริมาณวัสดุที่แนนอนได ซึ่งเมื่อสามารถลดการใชวัสดุหลักลง ก็สงผลโดยตรงกับคาใชจายในการกอสราง ซึ่งสามารถตอบสนอง
หลักการของทางโครงการเพื่อผูประสบภัยไดอยางสมบูรณ

ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ........................................
ง

ปการศึกษา 2550

48055307 : MAJOR : CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT
KEY WORD : LEAN CONSTRUCTION/RESCUE HOUSE CONSTRUCTION
SINEEPUN SOMBOONYARIT : USING LEAN CONSTRUCTION PRINCIPLES TO
CONTROL THE RESCUE HOUSE CONSTRUCTION. AN INDEPENDENT STUDY ADVISOR :
ASST.PROF.VICHET SUVISIT. 158 pp.

The objectives of this study are to implement the rescue house construction
effectively and to apply the concept to other rescue house constructions in the future. The
study presents how to manage the rescue house construction to be standardized and
equipped with quality, with optimal available resources by using lean construction principles.
The lean construction principles are used for controlling the rescue house construction to be
conducted effectively by 1) detailed planning on the use of main materials, 2) studying the
construction steps, and 3) using illustrating techniques in assembly to lessen the project’s
potential problems that might occur. The retrieved findings could be compiled as a manual for
implementing rescue house construction in order to have effective construction, apparent
standard for installation, reduce problems in actual installation construction, prevent
unnecessary steps, and employ the set tools and equipment within the estimated timeframe.
The study’s findings are;
1. Planning of construction implementation helps reducing potential problems
during the construction. And the study estimated that having manuals (installation manual
and instruction manual) and planning would eliminate the redundant process and shorten the
construction time for five days.
2. The study found that there was a need to increase quantity of some materials
because of their durability. However, the implementation planning can reduce the main
material usage that effect to the rescue house construction cost by 5,860 Bath/house or
reduce the total project cost to 281,289 Bath.
3. From the study of construction labor when fixing the types and the steps of
labors used. And calculation from the study of construction time which is 24 Days. It could be
concluded that in construction all 48 project’s rescue houses, 98 skilled laborers and 360
general laborers were needed. In the actual construction, If in that site have limited labor work
the timeframe for construction period will postpone due to specific site.
Conclusion of the study: using lean construction principle in controlling rescue
house construction project by having construction implementation plans and studying timeline
and labor use thoroughly can result in determining the proportionate time with the labor force
used in construction. Moreover, the study of construction materials was conducted to utilize
the donated materials optimally, with the least residuals so that the project can determine the
certain amount of materials needed for construction. This would have the direct effect on
construction cost because when the construction materials used is reduced, it would respond
to the principles of rescue house project perfectly.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา
ในชวง2-3ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติมากมายหลาย
ครั้ง ไมวาจะเปน อุทุกภัย วาตภัย หรือแมกระทั้งเหตุการณสึนามิ ซึ่งในแตละครั้งก็จะสรางความ
เสียหายอยางใหญหลวงตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยจากเหตุการณ อุทุกภัย และโคลน
ถลม ในชวงกลางป2549 ที่จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ไดแก แพร นาน อุตรดิตถ ทําให
ชาวบานไดรับความเสียหาย และความเดือดรอนเปนจํานวนมาก
การใหความชวยเหลือของหนวยงาน หรือมูลนิธิตางๆ จะมีตั้งแตการใหความชวยเหลือ
ดานเครื่องอุปโภค บริโภค ยาและเวชภัณฑตางๆ จนถึงการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย โดย
จัดหาที่อยูอาศัยชั่วคราว หรือจัดสรางที่อยูอาศัยถาวรให ซึ่งในการจัดสรางที่อยูอาศัยนี้ จะมีการ
ใหความชวยเหลือจากหลายมูลนิธิดวยกัน ซึ่งโดยทั่วไปนั้นทางหนวยงาน หรือมูลนิธิตางๆก็จะสง
มอบการบริหารโครงการกอสรางบานใหแกหนวยงานเอกชนเปนผูดําเนินการจัดการ ดังนั้นในการ
กอสรางบานสําหรับผูประสบภัยสวนมากจะประสบปญหา เรื่องราคาในการกอสรางที่คอนขางสูง
สํ า หรับ ผูป ระสบภั ย มั ก มี รูป แบบที่ไม เ หมาะสมในการดํา เนิ น ชีวิต และอาจจะใช เ วลาในการ
กอสรางมากเกินไป ซึ่งปจจัยสําคัญในการกอสรางบานสําหรับผูประสบภัยนั้น จะตองกอสรางได
อยางรวดเร็ว เขาถึงพื้นที่ประสบภัยไดงาย ในราคาถูก และตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
ชาวบานไดมากที่สุด ดวยปจจัยดังที่กลาวมา พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณจึงได
จัดตั้งโครงการสําหรับผูประสบภัยขึ้น ชื่อวา โครงการบานกูภัยรวมใจ สิริภาจุฑาภรณ ขึ้น หรือใน
ที่นี้จะเรียกวา โครงการบานกูภัย ซึ่งมีแนวทางในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาที่
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติตางๆ โดยทางโครงการจะเตรียมแบบบานสําหรับประทานใหแกชาวบาน
ผูประสบภัยในพื้นที่ตางๆ และชวยเหลือดานการกอสราง เพื่อใหชาวบานฟนฟูขวัญและกําลังใจใน
การกอสรางใหไดเร็วที่สุด โดยทางโครงการไดดําเนิน การกอสร างบานกูภัยนี้ในพื้ นที่อ .ชอแฮ
และอ.นาตอง จังหวัดแพร เปนพื้นที่แรก ลักษณะในการจัดการโครงการจะดําเนินการบริหาร
โครงการดวยบุคลากรของโครงการ จัดซื้อจัดหาวัสดุในนามของโครงการ ทําใหสามารถซื้อหาวัสดุ
ได ใ นราคาพิ เ ศษ ซึ่ ง ทํา ให ส ามารถควบคุม ในการใช จ า ยให เ หมาะสม และเพื่ อ ให บา นกูภั ย นี้
1

2
สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของชาวบาน ทางโครงการบานกูภัยจึงไดมอบหมายการ
ออกแบบ และควบคุมงานกอสรางโดยผูชวยศาสตราจารยวิเชษฐ สุวิสิทฐ และผูชวยศาสตราจารย
บัญชา ชุมเกษร อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการออกแบบ
ตัวบานนั้น ก็จะมีแนวความคิดมาจาก Vernacular Architecture (สถาปตยกรรมพื้นถิ่น) ซึ่งเปน
บ า นที่ ส ร า งขึ้ น จากความต อ งการขั้ น พื้ น ฐาน ในการดํ า รงชี วิ ต ของชาวบ า นในแต ล ะท อ งถิ่ น
โดยทั่วไปจะนําลักษณะของ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นมาเปนพื้นฐานใชในการออกแบบบานพักอาศัย
สําหรับผูประสบภัย มีลักษณะที่เรียบงาย ตอบสนองตอการใชงานขั้นพื้นฐาน และที่สําคัญคือ
จะตองกอสรางไดงาย และรวดเร็ว โดยจะไมไดกําหนดพื้นที่ในการกอสรางที่เฉพาะเจาะจงแนนอน

ภาพที่ 1 แสดงบานในลักษณะของ Vernacular Architecture
ที่มา : วารสารไทยประกันชีวติ
ซึ่งจากการศึกษาแบบบานในขั้นตน บานในโครงการบานกูภัยนั้น จะถูกออกแบบให
สามารถติดตั้งเปนแบบกึ่งสําเร็จรูป Semi-Prefabrication นั่นก็คือมีการผลิตชิ้นสวนประกอบจาก
ทางโรงงาน และ นํามาประกอบติดตั้งในสถานที่กอสราง จะมีลักษณะของการผลิตแบบ Mass
Production คือ เปนการผลิตจํานวนมาก ในรูปแบบเดียวกันซ้ําๆ ตองการความประหยัด และ
ความแข็งแรงทนทาน เพื่อใหสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง จึงไดใชระบบสําเร็จรูป (Knock
Down) หรือระบบถอดประกอบได มาใชในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย
การใชวัสดุในโครงการบานกูภัย จะมุงเนนวัสดุโครงสรางที่มีความแข็งแรงทนทาน แตมี
น้ํา หนัก เบา ขนยายได งา ย เพื่อที่จะสามารถเขา สูพื้ น ที่ผู ประสบภัยไดอย า งรวดเร็ว ส ว นวัสดุ
ประกอบอื่นๆก็จะออกแบบใหใชวัสดุที่หาไดงายตามทองถิ่น ราคาไมแพง โดยในโครงการบานกูภ ยั
นี้ จะเลือกใชระบบกอสรางดวยเหล็ก เพราะเหล็กจะเปนวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง และมีน้ําหนัก
นอยเมื่อเทียบกับปริมาตรที่ใช จึงทําใหสะดวกตอการขนสงเขาสูพื้นที่กอสราง สวนวัสดุอื่น เชน
วัสดุปูพื้นและวัสดุบุผนังไดรับการสนับสนุน จากบริษัทวีวาบอรด ดังนั้นทางผูออกแบบจึงใชขนาด
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ของวีวาบอรด ที่ 1.20x2.40 เมตร เปนระบบพิกัด (Modular System) ในการออกแบบ ซึ่งทําใหมี
ผลตอขนาดและความสูงของบานดวย
โดยในขั้นตอนการกอสรางโครงการบานกูภัยนั้น จะมอบหมายใหหนวยงานในทองถิ่น
เปนผูดําเนินการจัดการ ชวยเหลือชาวบานในดานการกอสราง โดยในพื้นที่ที่ศึกษา คือ จังหวัดแพร
จะเปนหนาที่รับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบุคลากรเพียบพรอม
ดวยความรู และความชํานาญในดานการกอสราง เปนผูควบคุมงานกอสรางของทางโครงการ
แนวทางในการดําเนินการกอสรางของทางโครงการจะแบงเปน 2สวน คือ สวนแรกจะเปนทาง
โครงการจัดหาและกอสรางโครงสรางหลักของบานให และสวนที่สองคือจะสงเสริมใหชาวบานมี
สวนรวมในการกอสรางใหมากที่สุด โดยในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยนั้นตองคํานึงถึง
ความประหยัด และระยะเวลาในการกอสราง ซึ่งในการดําเนินการกอสรางบานกูภัยนั้นจะเปนการ
ดําเนินการโดยใชแรงงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการกอสราง ซึ่งอาจจะเปนชางผูชํานาญงานใน
หมูบาน หรือ เปนชาวบานผูประสบภัยเอง ดังนั้นการกอสรางในแตละทองถิ่น จึงใชเทคนิควิธีการที่
แตกตางกันออกไป สงผลใหคุณภาพของการกอสรางและระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละ
ทองถิ่นแตกตางกันได และถาหากในการกอสรางไมมีการวางแผนงานในการทํางาน ก็อาจจะสงให
เกิดความผิดพลาด สูญเสียทั้งเวลา และวัสดุ ซึ่งจะสงผลการทบโดยตรงกับราคาคากอสราง ถือได
วาเปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญอยางยิ่ง ในโครงการกอสรางบานกูภัย
ดังนั้นเพื่อใหโครงการบานกูภัยนี้ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางผูศึกษาจึงได
นําเสนอแนวทางในการจัดการการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยใหไดมาตรฐาน และคุณภาพ
โดยใชวัสดุกอสราง (ทรัพยากร)ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการใชหลักการของลีน คอน
สตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย
หลักการสําคัญของหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) คือการ
ทํางานที่สามารถปองกัน ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางสิ้นเชิง โดยในที่นี้ผูศึกษาจะทํา
การวิเคราะหรายละเอียดของการดําเนินงาน และกระบวนการกอสรางของโครงการบานกูภัยอยาง
ลึกซึ้ง เพื่อระบุที่มาหรือตนตอของปญหาที่อาจมีอยูอยางตอเนื่อง ในการกอสราง โดยหวังวาการ
วางแผน เพื่อควมคุมปญหาเหลานี้ จะทําใหกระบวนการกอสรางเปนไปอยางราบรื่น และสามารถ
ก อ สร า งได ต ามระยะเวลาที่ กํ า หนด จากการศึ ก ษาหลั ก การลี น คอนสตรั๊ ก ชั่ น (Lean
Construction) ทางผูศึกษาจะดําเนินการวางแผนการใชวัสดุหลักแตละชนิดโดยละเอียด ศึกษา
ขั้นตอนการกอสราง และการนําเทคนิคในการนําเสนอ การกอสรางประกอบชิ้นสวนอาคาร ใหงาย
ตอผูใชงาน เพื่อที่จะควบคุมปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางโครงการ โดยจะจัดทําเปนคูมือประกอบ
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สําหรับการดําเนินการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย เพื่อทําใหการกอสรางในแตละโครงการมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานชัดเจนในการประกอบติดตั้ง ซึ่งจะชวยลดปญหาในการติดตั้งจริง ลด
ขั้นตอนที่ไมจําเปน และใชระยะเวลาที่คอนขางแนนอน ในการกอสราง
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อหาแนวทางจาก ลีนคอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาใชประกอบในการ
กอสรางบานในโครงการบานกูภัย
2. เพื่อทําใหการกอสรางบานใน โครงการบานกูภัย เปนไปอยางใหมีประสิทธิภาพ
และ ไดมาตรฐานเดียวกันในทุกโครงการ
3. เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุในการกอสราง และลดระยะเวลาในการกอสราง โดยการใช
คูมือประกอบการกอสราง
สมมติฐานการศึกษา
การใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) ในการควบคุมการกอสราง
โครงการบา นกูภัย จะช วยใหก ารกอสรา งในแตละโครงการมีมาตรฐาน และสามารถควบคุม
ระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางไดอยางมีประสิทธภาพ
ขอบเขตของการศึกษา
1. การศึ ก ษาจะเน น ไปที่ ก ารศึ ก ษาระบบการก อ สร า ง การผลิ ต ชิ้ น ส ว น และการ
ประกอบของโครงการบานกูภัย
2. ศึกษาหลักการของระบบลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) ในการวิเคราะห
เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการและการวางแผนการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย
3. การศึกษาลักษณะ ชนิด และคุณสมบัติของวัสดุหลัก ที่จะนํามาใชในการกอสราง
อาคารโดยละเอียด
4. การศึกษาเทคนิคการออกแบบกอสรางอาคาร จะทําการศึกษาเทคนิคการกอสราง
อาคารระบบสําเร็จรูป (Knock Down) เพื่อใหอาคารสามารถกอสรางไดภายในเวลาที่เร็วที่สุด
ดวยวิธีการกอสรางในระดับที่ชาวบานทั่วไปสามารถทําได โดยการใชเครื่องมือ หรืออุปกรณอยาง
งาย
ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษาโครงการบานกูภัยในโครงการนี้ จะทําการศึกษาโครงการบานกูภัยในจังหวัด
แพรเปนหลัก เพื่อทํ าการจั ดการและวางแผนในขั้นตอนการกอสรา ง โดยใชห ลักการลีน คอน
สตรั๊กชั่น (Lean Construction) เปนแนวทางในการวางแผนจัดการ
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คําจํากัดความในการศึกษา
1. ชิ้นสวนประกอบอาคาร คือ สวนประกอบตางๆ ที่ไดรับการออกแบบใหสามารถ
ประกอบกันขึ้นเปนชิ้นสวนอาคารได โดยในโครงการบานกูภัยสวนประกอบเหลานั้น จะประกอบ
ขึ้นนอกพื้นที่ที่ทําการกอสราง
2. ผูศึกษา คือ ผูดําเนินการศึกษาในโครงการศึกษาฉบับนี้
3. ผูออกแบบ คือ สถาปนิกและวิศวกร ผูออกแบบบานโครงการบานกูภัย
วิธีดําเนินการศึกษา
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1. ศึกษาหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการควบคุมการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย
1.2. ศึกษารูปแบบของบาน และวัสดุกอสรางในโครงการบานกูภัย
1.3. ศึกษาลักษณะ คุณสมบัติ ขอจํากัด และเทคนิคการกอสรางอาคารดวย
วัสดุโครงสรางเหล็ก และวัสดุประกอบการสรางบาน
2. กําหนดการศึกษา และออกแบบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
2.1. กลุ ม ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ กลุ ม ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในการก อ สร า ง
โครงการบานกูภัย ในจังหวัดแพร
2.2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา การสํ า รวจครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาใช ก ารสั ง เกตการ
ทํางาน และแบบสัมภาษณในเรื่องของขั้นตอนการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยที่จังหวัดแพร
3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในการกอสราง ในเรื่องของขั้นตอนในการกอสรางบาน
ในโครงการบานกูภัยและทําการสํารวจ เก็บขอมูลยังสถานที่กอสรางของโครงการตัวอยาง ซึ่งได
สังเกต จดบันทึก ถายภาพ รายละเอียดตางๆ การกอสรางบานในโครงการบานกูภัย
4. ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแลวนํามากําหนดแนวทางในการกอสราง
4.1. กําหนดแนวทางในการจัดการวัสดุ ที่ใชผลิตชิ้นสวนประกอบ เพื่อจัดทํา
คูมือผลิตชิ้นสวนประกอบการกอสราง
4.2. กําหนดขั้นตอนในการกอสราง โดยจัดทําเปนคูมือประกอบการกอสราง
บานกูภัย
5. สรุปอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ทําใหการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน สามารถ
ควบคุมเวลา และลดปญหาในการกอสราง
2. ได คู มื อ ผลิ ต ชิ้ น ส ว นประกอบ และคู มื อ ประกอบและติ ด ตั้ ง ชิ้ น ส ว นบ า นกู ภั ย ที่
สามารถนําไปใชในกรณีที่เกิดอุบัติภัย ตางๆ และทํา ใหสามารถดําเนินการกอสรางบานใหแก
ผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว
3. สามารถนําแนวทางในระบบลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาใชกับ
โครงการกอสราง เพื่อใหการกอสรางมีประสิทธิภาพ
ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการศึกษา
1. นําเสนอรายละเอียดขอมูลทีไ่ ดทําการศึกษาคนความาในแตละหัวขอ
2. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามหลักการลีน คอนสตรั๊กชั่น(Lean Construction)
3. นําเสนอขั้นตอนการกอสราง และรายละเอียดในการกอสรางที่ไดจากการวิเคราะห
4. นําเสนอคูมือประกอบการกอสราง พรอมบทวิเคราะห
5. นําเสนอบทสรุปจากการศึกษา ปญหา และแนวทางในการศึกษาตอไปในอนาคต
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ขั้นตอนในการดํา เนินการศึ กษา

ศึ กษาขอมูลปฐมภูมิ

ศึ กษาขอมูลทุติยภูมิ

ขอมูลเอกสาร
ศึกษาและวิเคราะหแบบกอสรางของโครงการ
ศึกษาวัสดุประกอบการกอสราง
ศึกษาขั้นตอนการกอสราง

ทฤษฎี แนวความคิดงานวิจัย เกี่ยวกับ
ระบบลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction)
กรรมวิธีในการกอสราง

สัมภาษณและรวบรวมขอมูลเบื้องตน
จากผูท ี่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงการ
ขั้นตอนในการกอสราง
ระยะเวลาในการกอสราง
ปญหาและขอเสนอแนะ

ระบบลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction)
การกอสรางบานแบบสําเร็จรูป ( Knock Down)

กําหนดวัตถุประสงค ในการศึ กษา
ออกแบบเครื่องมือในการศึ กษา
รายละเอียดการสัมภาษณ
ขอมูลและแบบแสดงรายละเอียดในการกอสราง
ทําการทดสอบแบบสัมภาษณ
ทําการ สังเกตการณ สํารวจ สัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูล
และสอบถามรายละเอียดต างๆในโครงการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการกอสราง

การใชวัสดุ ในการกอสราง

ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนในการกอสราง

แรงงานในการกอสราง

ระยะเวลาในการกอสราง

ค าใชจายในการกอสราง

สรุปการศึ กษาและขอเสนอแนะ

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา

บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ระบบ Lean Construction
หลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) เปนการนําหลักการแนวความคิด
มาจากลีน โปรดั๊กชั่น (Lean Production) ในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งหลักการของลีน (Lean) คือ
การออกแบบและจัดกระบวนการผลิตชิ้นสวนตางๆอยางเหมาะสม โดยจะเนนในเรื่องของการ
วางแผนเพื่อปองกัน ความผิดพลาด การสูญเสีย หรือการกําจัดสวนเกินที่ไมจําเปนออกใหมาก
ที่สุด ลดตัวแปรตางๆที่เปนปญหาตอกระบวนการเพื่อใหมีการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ (Workflow) และเปนการกําจัดขั้นตอนการทํางานที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิต
(Non-Value Added) ลดขั้นตอนการทํางานซ้ําซอน เปนตน หลักการของลีน (Lean) เปน
แนวความคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมการกอสรางได ตั้งแตการออกแบบจนถึง
ขั้นตอนการกอสราง โดยการมุงเนนการออกแบบและจัดกระบวนการกอสรางอยางเหมาะสม ซึง่ ใน
โครงการกอสรางบานกูภัยนั้น จะเปนการเสนอแนวทางการใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่นใน
ขั้นตอนของการกอสรางเทานั้น เนื่องจากเปนโครงการที่เรงดวน และมีแบบกอสรางเปนที่เรียบรอย
อยูแลว
ในขั้ น ตอนการก อ สร า งนั้ น งานที่ อ ยู ภ ายใต ค วามรั บ ผิ ด ชอบของช า งก อ สร า ง จาก
หลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) ชางกอสรางจะตองดําเนินการกอสรางโดยที่
สามารถดําเนินการไดอยางสม่ําเสมอ โดยไมหยุดชะงักในระหวางการกอสราง โดยในขั้นตอนการ
ทํางานนั้นชางกอสรางจะตองใหความสําคัญในการวางแผนและการจัดกระบวนการใหมีการ
ทํางานอยางตอเนื่อง ไมหยุดชะงักในระหวางกอสราง เนื่องจากความตอเนื่องของงานมีผลตอ
ประสิทธิภาพของงานกอสราง โดยในขั้นตอนการกอสรางนั้นชางกอสรางจะตองปรับปรุงการ
วางแผนและกระบวนการทํางานดังตอไปนี้
1. การวางแผนปฎิบัติการกอสราง
การวางแผนการทํางานไมใชเปนการกําหนดการทํางานตามระยะเวลาเทานั้น แตยัง
เปนการวางแผนการใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงสุด การจัดลําดับขั้นตอนของงาน (Sequence
of work) เปนสิ่งสําคัญ โดยในการกอสราง ควรจะมีการกําหนดการจัดลําดับขั้นตอนของงาน ทุก
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ขั้นตอนใหชัดเจนและเหมาะสม เพื่อปองกันขอผิดพลาดในการทํางาน นอกจากนั้นยังตองมีการ
กําหนดวิธีการกอสราง (Construction Methods) เพื่อใหไดวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับสภาพ
งานแลว และยังตองคํานึงถึงสภาพของหนวยงานกอสราง (Environment) ตัวอยางเชน ในการเท
คอนกรีตไดหลายวิธี จะใชวิธีเทคอนกรีตอยางไรที่เหมาะสมตามชนิดของงาน เครื่องมือ และ
เครื่องจักรที่มีอยู รวมทั้งสภาพของหนวยงานกอสราง ถาตัดสินใจเลือกดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
จะมีผลตอประสิทธิภาพของงานกอสราง
2. การใชเครื่องมือ เครื่องจักร
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร เป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพของงานก อ สร า ง การใช
เครื่องมือและเครื่องจักรที่ไมไดมาตราฐาน ไมมีคุณภาพ (Poor Quality) ขาดการบํารุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอ การเตรียมเครื่องมือ และเครื่องจักรไมเพียงพอตอการใชงาน หรือไมมีการเตรียมการ
กรณี เ สี ย หายในระหว า งการใช ง าน นอกจากนี้ ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม
เหมาะสมกับงาน สิ่งเหลานี้ทําใหสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพของ
การกอสราง
3. การใชวัสดุกอสราง
การจัดหาและการเตรียมวัสดุกอสรางเปนเรื่องสําคัญสําหรับงานกอสราง จะตองมี
การจัดเตรียมวัสดุกอสรางใหเพียงพอตอการใชงาน เพื่อไมใหเกิดการติดขัดเนื่องจากการขาด
แคลนวัสดุกอสราง การวางแผนในการขนสงวัสดุก็เปนเรื่องสําคัญ นอกจากนี้การเก็บวัสดุอุปกรณ
กอสรางควรจัดเก็บใหงายตอการนํามาใช และตําแหนงที่จัดเก็บควรจัดใหงายตอการขนยายจาก
จุดที่เก็บไปยังจุดที่ทําการกอสราง
4. การใชแรงงานกอสราง
ระดับความสามารถและฝมือของแรงงานมีผลตอประสิทธิภาพของการกอสราง การ
เลื อ กแรงงานก อ สร า งจะต องพิจ ารณาถึ ง ความรูใ นการปฎิ บัติ ง านและขั้ น ตอนวิ ธีก ารทํ า งาน
เพื่อใหแนใจวาแรงงานกอสรางสามารถทํางานไดเปนไปตามมาตรฐานหรือทํางานไดตรงความ
ตองการ
5. การควบคุมดูแลงาน
การควบคุ ม ดู แ ลงานเปน สิ่ ง สํา คั ญ และมี ผ ลต อ ประสิท ธิ ภ าพของงานก อ สร า ง ผู ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ ม ดู แ ลงาน ในการควบคุ ม งานก อ สร า งน น ผู ค วบคุ ม ดู แ ลงานจะต อ ง
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ทําการศึกษาแบบและรายละเอียดของแบบใหชัดเจนกอนการทํางาน เพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้นใน
ระหวางการทํางาน1
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการนําหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Constructions)
มาประยุกตใชกับการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย ในบางสถานการณ บางขั้นตอน เพราะ
โครงการบ า นกู ภั ย นั้ น จะเป น โครงการก อ สร า งบ า นขนาดเล็ ก เพื่ อ บรรเทาสาธารณภั ย ให แ ก
ชาวบานผูประสบภัยที่เดือดรอน ตองการความรวดเร็วในการเขาทํางาน สามารถเลือกวันและเวลา
ในการทํางานไมได แรงงานที่จะใชในการกอสรางสวนใหญก็จะเปนชาวบานที่ไมมีความรูทางดาน
การกอสราง เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องมือขนาดเล็ก ที่มีการใชงานงาย ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จึงมุงเนนไปที่การควบคุมการกอสรางโครงการบานกูภัย ในหัวขอที่ทางโครงการสามารถ
กําหนดและควบคุมใหเปนไปตามหลักการของลีน คอนสตรั้กชั่นในขั้นตอนการกอสรางไดดังนี้
1. การวางแผนปฎิบัติการกอสราง
ในการประยุกตใชหลักการของลีน คอนสตรั้กชั่นจะเปนการวางแผนการกอสราง การ
กําหนดขั้นตอนการกอสราง เปนลําดับขั้นตอน จัดทําเปนคูมือการประกอบชิ้นสวนกอสรางใน
โครงการบานกูภัย หรือคูมือประกอบการกอสราง พรอมวีดีทัศน แสดงขั้นตอนการกอสราง สง
มอบให กับชาวบานผูประสบภัยเพื่อใหการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย ดําเนินไปอยา ง
ถูกตอง งายดาย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาตางๆในการกอสราง และทําใหการกอสรางบาน
กูภัยมีคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน
2. การใชวัสดุกอสราง
จากหลั ก การของลี น คอนสตรั้ ก ชั่ น ในการใช วั ส ดุ ก อ สร า ง จะทํ า การศึ ก ษาวั ส ดุ
โครงสรางหลักในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย ซึ่งไดแก เหล็ก วีวาบอรด และหลังคาลอน
คู จะทําการกําหนดวิธีการในการใชวัสดุหลักแตละชนิด โดยละเอียด และโดยเฉพาะเหล็กจะจัดทํา
เปนคูมือในการผลิตชิ้นสวนประกอบการกอสรางโครงการบานกูภัย และสงใหแกผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดการวัสดุ ซึ่งอยางในโครงการตัวอยางที่จังหวัดแพรก็ไดแกวิทยาลัยเทคนิค
จังหวัดแพร เพื่อใหการผลิตชิ้นสวนประกอบเปนไปอยางถูกตอง และสามารถนําไปติดตั้งที่หนา
งานไดอยางสมบูรณ
3. การใชแรงงานกอสราง
1

วิบูลย สุรสาคร, การใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั้นในการปรับปรุงการออกแบบ
และการกอสรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกอสราง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2550.
เขาถึงไดจาก http//thaiengineering.com/
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เนื่องจากการกอสรางในโครงการบานกูภัย ในโครงการตัวอยางที่จังหวัดแพร จะมีการ
มอบหมายหน า ที่ ใ ห แ ก วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จั ง หวั ด แพร เป น ผู ดู แ ลและดํ า เนิ น การก อ สร า งให แ ก
ชาวบ านผูประสบภั ยทั้ง หมด แตในแนวทางการก อสรา ง บานกูภัยจริ งๆแลวนั้น จะมุ งเนน ให
ชาวบานมีสวนรวมในการกอสราง เพื่อเปนการชวยฟนฟูจิตใจ มีแรงกระตุนในการใชชีวิต และ
เริ่มตนในการดําเนินชีวิตใหกลับมาเปนเหมือนเดิม ดังนั้นทางโครงการบานกูภัย จึงไดแบงการใช
แรงงานตามลักษณะของการกอสรางออกเปน 2สวน คือ
3.1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนประกอบการกอสราง เปนขั้นตอนที่ตองการความ
ละเอียด แมนยํา และใชทักษะของชางกอสรางที่มีความรูแรงงานที่มีความรู (Well Trained) ใน
การผลิตชิ้นสวนประกอบอาคารตางๆ เพื่อเตรียมไวสําหรับสงไปประกอบที่สถานที่กอสราง โดยจะ
ทําการผลิตชิ้นสวนจากโรงงาน หรือนอกสถานที่กอสราง ตามคูมือในการผลิตชิ้นสวนประกอบการ
กอสรางโครงการบานกูภัย ที่ทางโครงการไดแนบไปให ตามที่กลาวไวดานบน
3.2 ขั้นตอนการประกอบชิ้นสวนในการกอสราง หรือเปนขั้นตอนการกอสรางที่
สถานที่กอสราง โดยในขั้นตอนนี้จะสงมอบคูมือการประกอบชิ้นสวนกอสรางในโครงการบานกูภัย
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนให เพื่อใหชาวบานผูประสบภัย หรืออาสามัคร ที่ไมจําเปนตองมี
ความรูทางดานการกอสรางเปนผูดําเนินการกอสราง ตามขั้นตอน
การกอสรางระบบโครงสรางเหล็ก
บานโครงสรางเหล็กอาจแบงตามระบบโครงสรางออกไดเปน 2ประเภท ประเภทแรก
คือ ระบบเสา-คาน ใชเหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น หรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณกลวง และ
เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนเปนเสา-คาน และโครงสรางหลังคา ซึ่งปจจุบันมีรูปหนาตัดและ
ขนาดเหล็กใหเลือกหลายชนิดในทองตลาด สวนประเภทหลัง คือระบบผนังรับน้ําหนัก ใชเหล็กชุบ
สังกะสีขึ้นรูปเย็นเปนโครงสราง (Lightweight steel framing) เหล็กที่ใชเปนโครงคราว (Stud) ตง
และโครงหลังคามีความหนานอยมาก จึงมีน้ําหนักเบาซึ่งในตางประเทศนิยมใชแทนโครงสรางไม
ขนาดเล็ก (Wood-frame house construction)
บานระบบเสาและคานเหล็ก ใหความอิสระในการออกแบบ และการเลือกใชวัสดุหรือ
ระบบผนัง พื้น และหลังคาสูงได เนื่องจากโครงสรางสามารถออกแบบใหรับน้ําหนักบรรทุกมาก
หรือนอยไดตามความตองการ เพราะมีรูปหนาตัดเหล็กหลายขนาด และหลายชนิด ใหนํามาใชได
ผูออกแบบสามารถวางตําแหนงผนังใหหุมอยูภายนอกโครงสราง หรือ บรรจุอยูในชองเสาและคาน
ได ผนั ง วั ส ดุ ก อ ผนั ง คอนกรี ต ผนั ง โครงคร า ว และผนั ง สํ า เร็ จ รู ป แทบทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช กั บ อาคาร
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สาธารณะสามารถนํามาใชหรือปรับใชกับบานเสาและคานเหล็กไดดี การเลือกระบบผนังจึงขึ้นอยู
กับมาตรฐานอาคารที่ตองการ และราคาคากอสรางที่ยอมรับไดเปนสําคัญ2
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวีวาบอรด
วีวา บอรด คือแผนไมอัดซีเมนตอเนกประสงค (Wood Cement Board) ผลิตโดยการ
นําไมสกัดยอย ซีเมนต ปอรตแลนด และสารเคมีที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพมาผสมกัน สวนผสม
ดังกลาวจะถูกนําไปโปรยบนแบบเหล็กดวยกรรมวิธีพิเศษ แบบเหล็กพรอมสวนผสมจะถูกนําไป
ซอนทับและอัดดวยแรงกดสูง เพื่อใหไดแผน วีวาบอรด ความหนาที่ตองการ และกดไวใตแรงดัน
จนกวาซีเมนตจะแข็งตัว หลังจากถอดแบบแลว แผนจะถูกเก็บรักษาไวจนไดความแข็งแรง และ
นําไปผานการอบลดความชื้น และนําไปตัดใหไดขนาดมาตรฐาน กอนผานการตรวจสอบคุณภาพ
โดยละเอียดและสงออกจําหนาย
คุณสมบัติทั่วไปของวีวา บอรด
1. แข็งแรงทนทาน เพราะเปนสวนผสมระหวางไม และซีเมนต
2. คงทนตอทุกสภาวะอากาศ ทนฝน ทนแดดและความรอน สามารถใชงานภายนอก
ไดนับสิบ ๆ ป โดยไมบวม ผุกรอน หรือยอยสลาย
3. ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม และไมเกิดเชื้อรา วีวา บอรดผ านการอัดดวยแรงกดสูง
สวนผสมที่เปนไมจึงถูกครอบคลุมและผสมผสานเปนเนื้อเดียวกับซีเมนต นอกจากนั้นเชื้อรายังไม
สามารถเติบโตบนแผนวีวา บอรดได เนื่องจากมีสภาวะที่เปนดาง
4. ปองกันไฟ ผานการทดสอบการทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 ขอ 6 และ 7 จัดเปน
วัสดุประเภท O หรือ virtually non-combustible ชวยเพิ่มความปลอดภัยยามเกิดเพลิงไหม และ
ระบบผนังที่สรางจาก วีวา บอรด ผานการทดสอบ ขอ 22 สําหรับผนังทนไฟ 1 ชั่วโมง และ 2
ชั่วโมง
5. ปองกันความรอน ดวยสวนผสมของไม ทําให วีวา บอรด มีคาการนําความรอน
(คา K) ต่ํากวา 0.125 W/m°C ซึ่งต่ําสุดในบรรดาวัสดุแผนเรียบที่ใชงานภายนอกได ชวยใหอาคาร
เย็นสบายและชวยประหยัดพลังงาน
6. ปองกันเสียงรบกวน ความหนาแนนที่สูงถึง 1100 -1300 กก./ม.

2

เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ.”การกอสรางบานเหล็กแบบอุตสาหกรรม”.เอกสารอัดสําเนาใน
การสัมนาเรื่อง เทคโนโลยีเหล็กกอสรางและบานเหล็กของไทย เสนอที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
,18 ตุลาคม พ.ศ. 2545
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7. ทํางานงาย ติดตั้งรวดเร็ว สามารถใชเครื่องมือและวิธีการที่ใชกับไมทั่วไปทํางานกับ
วีวา บอรด ไมวาจะเปนการเลื่อย ตัด เจาะ ตอกตะปู อีกทั้งการติดตั้งระบบแหง
8. ชวยรักษาสภาพแวดลอม ไมที่นํามาใชผลิตเปนไมปลูกโตเร็ว ยังสามารถใชงาน
ทดแทนไมไดเปนอยางดี และมีอายุการใชงานยาวนานกวามาก
9. ปลอดภัย ปลอดจากสวนผสมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไมวาจะเปนสารใยหิน
(Asbestos) หรือกาวยูเรียฟอมัลดีไฮนที่พบในวัสดุกอสรางอื่น3

3

เอกสารแนะนําสินคา, วีวา บอรด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 8 มกราคม 2550. เขาถึงได
จาก http//www.viva.co.th/

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาลักษณะการสํารวจภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
วางแผนในการดําเนินการกอสรางบานกูภัย ที่กอสรางดวยระบบเสา และคานเหล็ก ผนังวีวาบอรด
ตามหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) เฉพาะหมวดงานโครงสรางเทานั้น
เนื่องจากในขั้นตอนการออกแบบ เปนขั้นตอน ซึ่งนั่นก็คือ การศึกษาขั้นตอนในการกอสราง และ
การใชวัสดุในการกอสรางโดยละเอียด เพื่อที่จะสามารถระบุปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการ
กอสราง รวมถึงขอดีและขอเสียตางๆในการกอสราง เพื่อทําการวางแผน จัดการ และควบคุมงาน
กอสราง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่ อ นํ า ผลจากการศึ ก ษามาสรุ ป จั ด ทํ า เป น คู มื อ ในการผลิ ต ชิ้ น ส ว นประกอบการ
กอสรางโครงการบานกูภัย และคูมือการประกอบชิ้นสวนกอสรางในโครงการบานกูภัยนํามาใชเปน
แนวทางในการกอสรางบานกูภัยในโอกาสตอๆไป จะมีรายละเอียดในการศึกษาดังตอไปนี้
การสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตน
จากการกําหนดปญหา และวัตถุประสงคของการศึ กษาแลว ขั้น ตอนตอไปคือ การ
กําหนดขอบเขตของการศึกษา และศึกษาขอมูลที่จะใชในการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ
เปนการศึกษาที่เกี่ยวกับความตองการอาคารพักอาศัยในกรณีฉุกเฉิน ระบบลีน คอน
สตรั๊กชั่น (Lean Construction) การกอสรางระบบโครงสรางเหล็ก ความรูทัวไปเกี่ยวกับวีวาบอรด
โดยทําการศึกษาหนังสือตํารา บทความเอกสารที่เกี่ยวของ และสัมภาษณผูที่ทํางานกับโครงการ
บานกูภัย ซึ่งเปนผูที่ประสบการณโดยตรงกับโครงการ
จากการสํารวจโครงการ และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษา
โครงการบานกูภัยที่จะทําการศึกษามี 2 โครงการ คือ ตําบลชอแฮ และตําบลนาตอง ซึ่งจะเปน
ตัวอยางการศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะเก็บรวบรวมขอมูล สังเกตุ
และการสัมภาษณจากผูที่เกี่ยวของในการกอสรางของโครงการบานกูภัย โดยสามารถที่จะจําแนก
14
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ไดเปน 3 หมวดงานหลัก ดังนี้ คือ หมวดงานโครงสราง หมวดงานสถาปตยกรรม และหมวดงาน
ประกอบอาคาร
โดยผูศึกษาจะไดทําการศึกษาแบบบานกูภัย ซึ่งประกอบดวย แบบสถาปตยกรรม แบบ
โครงสราง แบบสุขาภิบาลและงานไฟฟา รวมถึงรายการประกอบแบบ และรายละเอียดของวัสดุ
ตางๆที่นํามาใชงานกอสราง
2. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ
จะไดศึกษาขอมูลขอมูลทางเอกสารวิชาการ บทความ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เปนการศึกษาเพื่อนําขอมูลจากการวิเคราะหมาอางอิง การดําเนินการศึกษาที่จะนําขอมูลมา
อางอิงการดําเนินการศึกษาที่จะนําขอมูลดังกลาวมากลาวอางใหผลการศึกษามีความนาเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น
การเลือกตัวอยางในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขั้นตอนการกอสรางบานกูภัยดวยระบบโครงสรางเสา
คานเหล็ก ผนังวีวาบอรด จากตัวอยางที่เลือกทําการศึกษาโครงการ เหตุผลในการเลือกโครงการนี้
มาทําการศึกษาคือ
1. เปนโครงการบานกูภยั พืน้ ทีแ่ รก ทีท่ ําการกอสรางบนพืน้ ที่ประสบภัยจริง
2. ผูดําเนินการกอสรางการเก็บขอมูลลักษณะและขั้นตอนการดําเนินการกอสรางไว
พอสมควร
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของโครงการตัวอยางที่จะเขาดําเนินการศึกษา
โครงการตัวอยางที่จะทําการศึกษา
จํานวนบานกูภ ัย
ตําบลชอแฮ จังหวัดแพร
12หลัง
ตําบาลนาตอง จังหวัดแพร
36หลัง
รายละเอียดของโครงการที่จะทําการศึกษา
ตําแหนงของโครงการ ตําบลชอแฮ และตําบลนาตอง จังหวัดแพร
จํานวนของบานกูภัย 12หลังและ 36 หลังตามลําดับ (รวม 48 หลัง)
วันที่เริ่มโครงการ ธันวาคม พ.ศ. 2549
ระบบการกอสราง โครงสรางเหล็ก ผนังวีวาบอรด
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ภาพที่ 2 แสดงแผนที่ประเทศไทย

ภาพที่ 3 แสดงแผนที่ภาคเหนือ ตําแหนงจังหวัดแพร
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ภาพที่ 4 แสดงแผนที่จังหวัดแพร

ภาพที่ 5 แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการตําบลชอแฮ จังหวัดแพร (ไมเขามาตราสวน)
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ภาพที่ 6 แสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการตําบลนาตอง จังหวัดแพร (ไมเขามาตราสวน)
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เครื่องมือศึกษาที่จะใชในการศึกษา
กลุมประชากรในการศึกษาครั้ง คือ โครงการบานกูภัย เครื่องมือที่ผูศึกษาใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะใชการสัมภาษณ การสํารวจและการสังเกต ภายหลังจากการสรางแบบ
สัมภาษณแลวเสร็จผูศึกษาไดนําไปทดลองใชทดสอบ เพื่อตรวจสอบความเขาใจในดานการสื่อสาร
ความหมายระหวางผูศึกษาและผูตอบ (ผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงการบานกูภัย) เพื่อดู
ความชัดเจนและถูกตองของภาษาและแบบรายละเอียดที่ใช ตลอดจนทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการกอสราง เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหและเสนอวิธีการปรับปรุง และใชในการสราง
คูมือประกอบการกอสรางตอไป
1. ประเภทของเครื่องมือศึกษา
1.1 แบบรายละเอียดการกอสราง ผูศึกษาสรางขึ้นมาเพื่อใชประกอบการ
สัมภาษณประกอบการเก็บรายละเอียด ลําดับขั้น ระยะเวลา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
กอสราง โดยอิงจากหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction)
1.2 กล อ งถ า ยรู ป เพื่ อ เก็ บ ภาพระหว า งการก อ สร า ง (ดู ร ายละเอี ย ดตาม
สารบัญรูปภาพ)
2. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือศึกษา
2.1 กําหนดรายละเอียดที่จะทําการศึกษาทั้งหมด
2.2 ศึกษาแบบกอสราง และวิธีการดําเนินการกอสรางโดยละเอียด
2.3 วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น หรือคาดวาจะเกิดขึ้นกับโครงการบานกูภัย
2.4 นําแบบกอสรางการประกอบกับการสัมภาษณ เพื่อใหขอ มูลของตัวอยาง
ที่นาํ มาศึกษามีการคลาดเคลื่อนนอยที่สุด
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลทั่วไปของโครงการบานกูภัย จากเอกสารประกอบการกอสราง วิธีใน
การติดตั้ง และ ขั้นตอนในการกอสราง
2. ขอเข าพบผู ที่เ กี่ยวขอ งกับ การกอสรางโครงการบ า นกูภัย เพื่อเข าทําการศึ ก ษา
รายละเอียดในโครงการของบานกูภัย โดยทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางโครงการ
บานกูภัย สังเกตและถายภาพประกอบสาระตามที่กําหนด
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การวิเคราะหขอมูล
หลังจากรวบรวมขอมูลเบื้องตนจนแลวเสร็จ ไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ผูศึ กษาไดนํ า ขอมู ลและรายละเอียดที่ได มาตรวจสอบความสมบู รณ ก อนการ
วิเคราะห ทําแบบรายละเอียดของการกอสรางใหครบถวนตามที่ไดจากการสัมภาษณ จากการ
สํารวจ สังเกต การจดบันทึก และถายภาพ
2. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการเก็บขอมูล โดยประกอบ
กับ หลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) ระบบโครงสรางเหล็ก ผนังวีวาบอรด โดย
การจัดกลุมขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะหในประเด็นตอไปนี้
2.1 การวางแผนปฎิบัติการกอสราง
2.3 การใชวัสดุกอสราง
2.4 การใชแรงงานกอสราง
แบบกอสรางที่ใชในการศึกษา
ผูออกแบบไดใชแนวความคิดมาจากสถาปตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
ซึ่งเปนบานที่สรางขึ้นจากความตองการขั้นพื้นฐาน ในการดํารงชีวิตของชาวบานในทองถิ่น และ
สภาพลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ โดยลักษณะบานเดิมของชาวบานผูประสบภัยจะเปน
บานขนาดเล็กทําดวยไม หลังคามุงจาก หรือสังกะสี ยกพื้นสูงไมมากนัก มีหอง1-2หอง หองน้ํา
และมีพื้นที่อเนกประสงค

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะบานแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
ที่มา : วารสารไทยประกันชีวิต
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การใชเลือกใชวัสดุในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย จะมุงเนนวัสดุโครงสรางที่
มีความแข็งแรงทนทาน แตมีน้ําหนักเบา ขนยายไดงาย เพื่อที่จะสามารถเขาสูพื้นที่ผูประสบภัยได
อยางรวดเร็ว ราคาไมแพง โดยในโครงการบานกูภัยนี้ ทางผูออกแบบจะเลือกระบบกอสรางดวย
เหล็ก เนื่องมาจากเหล็กเปนวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง มีน้ําหนักนอยเมื่อเทียบกับปริมาตรที่ใช และ
ขนยายไดงาย สวนวัสดบุผนัง และวัสดุปูพื้นทางโครงการบานกูภัยไดรับความอนุเคราะหจาก
บริษัทวีวาบอรด ในการเอื้อเฟอวีวาบอรดขนาด 20มม.และ 10มม.ซึ่งวีวาบอรดเปนวัสดุที่มีความ
แข็งแรงทนทานตอสภาพอากาศ และเหมาะกับการใชงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนเปนวัสดุอื่นที่มี
ความทนทานเทียบเทากันได เชน Smart board หรือไมอัด ไดในกรณีที่ไมไดรับบริจาค สวน
หลังคาทางผูออกแบบกําหนดเปนหลังคาลอนคูที่ไดสามารถซื้อไดในราคาถูกกวาทองตลาด รอย
ละ 50 สวนวัสดุประกอบการกอสรางอื่นๆก็จะเปนวัสดุที่หาไดงายตามทองถิ่น
โดยนอกจากในการออกแบบบานในโครงการบานกูภัย จะใชแนวความคิดมาจาก
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture) แลวนั้น ทางผูออกแบบยังใชระบบการออกแบบ
เปนระบบประสานทางพิกัด (Modular System) ในการออกแบบบานกูภัยอีกดวยโดยที่ผูออกแบบ
จะใช พิกัดตามขนาดของแผนวีวาบอรดที่ ขนาดมาตรฐาน 120x240 ซม. ที่ไดรับความอนุเคราะห
มา จากขอมูลทั่วไป ขนาดและสัดสวนของวัสดุกอสรางในประเทศไทยจะมีขนาดของพิกัดเปน
มาตรฐานอยู (ขนาดมาตรฐานของวัสดุผลิตทางอุตสาหกรรม) ที่ใชทั่วไปคือ พิกัดขนาด 3 เทาของ
พิกัดมูลฐาน 100 มม. หรือก็คือ 300มม. (30ซม.) ซึ่งเราจะเห็นไดจากการที่วัสดุกอสรางที่ผลิต
ขึ้นมาใชงานกันในประเทศจะมีขนาด และสัดสวนอยูที่ 30x30, 30x60, 60x120 หรือ 120x240ซม.
ซึ่งเปนขนาดมาตรฐานที่ใชในการผลิตวัสดุแผนทั่วๆไป โดยเมื่อมีการกําหนดขนาดและสัดสวน
อาคารใหเหมาะสมกับชิ้นสวนตางๆ ที่มีขายอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถแกปญหาการ
ตัดเศษวัสดุที่ทําใหเกิดความเสียหาย และสิ้นเปลืองวัสดุในการกอสรางออกไปไดมาก 4
ซึ่งในการออกแบบโดยระบบพิกัด กับ การสร า งบ า นแบบสํ า เร็จรูปนั้น เป น การใช
แนวทางของระบบลีน คอนสตรั๊กชั่นในระดับหนึ่งแลว ซึ่งจะสามารถชวยลดเศษวัสดุกอสราง ลด
แรงงานในการกอสราง ลดระยะเวลาในการกอสราง และ สามารถลดตนทุนในการกอสรางไดอีก
ดวย โดยในการออกแบบบานกูภัยนั้น ทางผูออกแบบไดกําหนดขนาด และสัดสวนของบาน ตาม
ขนาดของแผนวีวาบอรดที่ ขนาดมาตรฐาน 120x240ซม. โดยผูออกแบบจะใชระบบประสานพิกัด
4

เรืองศักดิ์ กันตะบุตร,การวางผังอาคารดวยตารางพิกัด (Modular Planning),พิมพ
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ:แพรพิทยา,2529) ,10
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ในการกําหนดการใชวีวาบอรดที่ผนังบานเปนหลักเทานั้น โดยดานกวางของบานจะใช วีวาบอรด
จํานวน 3 แผน และดานยาวของบานจะใชวีวาบอรดจํานวน 5 แผน ซึ่งจะทําใหการใชวาบอรดที่
พื้น เหลื อเศษอยู พอสมควร แตจะไมเหลือเศษของวีวา บอร ดเลยในสว นของผนัง แบบบ านใน
โครงการบานกูภัยจะเปนระบบโครงสรางเหล็ก ผนังวีวาบอรด ตามลักษณะดังนี้

ภาพที่ 8 แสดงแบบกอสรางของบานในโครงการบานกูภยั ที่ใชในการศึกษา (ไมเขามาตราสวน)

ภาพที่ 9 แสดงบานในโครงการบานกูภัย
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รายละเอียดประกอบการกอสราง
เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย ทางผูศึกษาได
วิเคราะหรายละเอียดประกอบแบบกอสราง ในรายการประมาณราคาคากอสราง เพื่อใหไดทราบ
ถึงวัสดุทั้งหมดของโครงการ รายละเอียดประกอบการกอสรางมีดังนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดประกอบการกอสราง
ลําดับ
รายการ
วัสดุ
ที่
1. งานฐานราก
ฐานรากแผ ดินรับน้าํ หนัก
2. โครงสรางอาคาร
เสาเหล็กกลองขนาด 100x100x2 มม.
คานเหล็ก ขนาด 100x50x3.2 มม.
3. หลังคา
กระเบื้องลอนคู ขนาด 0.50x1.20 ม.
4. งานผนัง
วีวาบอรดหนา 10มม.
5. งานพืน้
วีวาบอรดหนา 20มม.
6. ประตู-หนาตาง
ประตูสําเร็จ หนาตางโครงเหล็กกรุวีวา บอรด
7. ทาสี
สีพนกันสนิมเหล็ก และสีนา้ํ พลาสติก
เนื่องจากบานกูภัยเปนโครงการกึ่งบริจาคบานเพื่อผูประสบภัย (หมายถึงทางโครงการ
จะเป น ผู จั ด หาวั ส ดุ ก อ สร า งหลั ก ของบ า น มอบให แ ก ช าวบ า น โดยชาวบ า นจะต อ งหาวั ส ดุ
ประกอบดวยตนเอง อาทิเชน งานไฟฟา และงานหองน้ํา) โดยแนวทางในการดําเนินการของ
โครงการบานกูภัย จะเปนการจัดหาวัสดุกอสรางหลักที่จําเปน และสงตอไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย
โดยมีหนวยงานที่ไดรับมอบหมายเปนผูจัดสรรและจัดเตรียมวัสดุใหมีความพรอม กอนที่จะมอบ
ใหแกชาวบาน ใหนําไปประกอบบริเวณที่ตองการ โดยมีเจาหนาที่จากหนวยงานที่รับผิดชอบเขาไป
ชวยเหลือ และควบคุมการกอสรางใหดําเนินไปอยางเรียบรอย และถูกตอง ซึ่งในโครงการตัวอยาง
ก็คือ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร และในการดําเนินการทั้งสิ้นจะตองใชเวลานอยที่สุด เพื่อ
ผูประสบภัยจะไดสามารถดําเนินชีวิตสูสภาวะปกติไดเร็วที่สุด
ดังนั้นคาใชจายของบานแตละหลัง จะตองมีราคาไมแพง ในที่นี้ในการสรางบานใน
โครงการบานกูภัย จะสามารถแบงสวนของคาใชจายไดเปน
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1. คาใชจายดานวัสดุที่ไดจากทางโครงการ ไดแก วัสดุโครงสราง เหล็ก วีวาบอรด
กระเบื้องมุงหลังคา สีทาบาน ประตู หนาตาง วัสดุประกอบการกอสรางงานโครงสราง และ คาแรง
ในการติดตั้ง คิดเปนประมาณรอยละ 90 ของราคาคากอสรางบาน
2. คาใชจายดานวัสดุที่ชาวบานตองหาซื้อเอง ไดแก งานปรับพื้นที่ ตอมอ งานหองน้ํา
งานไฟฟา หนาจั่ว คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของราคาคากอสรางบาน
ลักษณะการดําเนินการกอสราง และเงื่อนไขการกอสราง
1. การกอสรางในโครงการบานกูภัย
โดยโครงการบานกูภัย จะเปนมอบหมายใหวิทยาลัยเทคนิคแพร เปนผูจัดการ จัดสรร
วัสดุ และควบคุมการกอสราง ในการกอสรางและประกอบบานในโครงการบานกูภัย โดยจะแบง
งานออกเปน 3 หมวด คือ
หมวดงานโครงสราง ไดแก งานโครงสรางเหล็ก วัสดุปูพื้น วัสดุบุผนัง และงานมุงหลังคา
หมวดงานสถาปตยกรรม ไดแก งานประตูหนาตาง งานหองน้ํา
หมวดงานประกอบอาคาร ไดแก งานไฟฟา
จากที่กลาวมาแลว ในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย ทางโครงการจะจัดหาวัสดุ
กอสรางใหเฉพาะในหมวดงานโครงสรางเทานั้น สวนในหมวดงานสถาปตยกรรมและงานประกอบ
อาคาร จะใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่นโดยทางชาวบานจะตองจัดหาเอง ซึ่งจะไดรับคําแนะนําจากทาง
โครงการ เพื่อเปนการควบคุมการดําเนินการกอสรางของบาน ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษา
ในหมวดงานโครงสรางเทานั้น
2. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ อยูในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2550
3. ปญหาที่เกิดขึ้นในการกอสราง
เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้เปนหลัก และนอกจากนี้เปนการเตรียมความ
พรอมในการรับมือกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย
4. วิธีการออกแบบ และกรรมวิธีในการกอสราง
วิธีการออกแบบเปนการออกแบบอาคารระบบโครงสรางเหล็ก จากทางสถาปนิกและ
วิศวกรผูรับผิดชอบโครงการ
กรรมวิธีการกอสราง จะแบงเปนสองสวน คือ การผลิตชิ้นสวนประกอบที่จะผลิตจาก
โรงงาน(นอกสถานที่กอสราง) และการประกอบและติดตั้งชิ้นสวน ซึ่งเปนงานในพื้นที่กอสราง โดย
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ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายในการทํา คูมือในการผลิตชิ้น สวนประกอบ และ คูมือในการ
ประกอบและติดตั้งชิ้นสวน
5. กลุมเปาหมายของคูมือ
การดําเนินการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย ในโครงการปจจุบันจะเปนการใช
นักศึกษา และอาจารยผูควบคุมในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย ซึ่งถือเปนการแลกเปลี่ยน
แรงงาน และใหนักศึกษาไดรับความรูจากการทํางานจริง แตเมื่อในอนาคตเปาหมายของการ
ออกแบบบานกูภัย คือ ตองการใหเปนแบบบานที่สามารถประกอบ และติดตั้งไดโดยชาวบาน ที่ไม
มีความรูทางดานการกอสราง แตอยางไรก็ตาม ในการกอสรางบานกูภัยในแตละครั้งสมควรที่จะ
ไดรับการควบคุมดูแลจากชางที่มีประสบการณในการกอสราง ในการผลิตชิ้นสวนโครงสรางที่
ตองการความแมนยําสูง เพื่อใหการกอสรางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหชาวบานไดมีสวน
รวมในการประกอบติดตั้ง ดังนั้นเปาหมายของคูมือผลิตชิ้นสวนประกอบจะเปนการวิธีปฎิบัติการ
ในการผลิตชิ้นสวนแกชางผูควบคุมงาน และคูมือในการประกอบและติดตั้งชิ้นสวน จะเปนการ
อธิบาย ขั้นตอนในการกอสรางใหแกชาวบานทั่วไป
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย หลังจากการวิเคราะหที่ไดจากการศึกษา จะสรุปผลการศึกษาโดย
ใช ผ ลการศึ ก ษาเป น ประเด็ น หลั ก ในการสรุ ป เหตุ ผ ล และใช ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ไ ด จ าก ทฤษฏี
แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กลาวอางเพื่อใหน้ําหนักของการสรุปผลมีความนาเชื่อถือ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. ขอเสนอแนะ เปนขอเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ผลที่ไดจากการรวบรวมขอมูล
จะเป น แนวทางใหโครงการบา นกูภัย ในโครงการอื่ น ๆ สามารถพัฒ นาการกอสรา ง ซึ่ง จะเป น
ประโยชนตอการพัฒนาบานกูภัยตอไป

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาขอมูลของผูศึกษาโดยการสํารวจ สังเกต เก็บขอมูลบันทึกตามขั้นตอน โดย
จดบันทึกลงในตารางแสดงรายละเอียดบันทึกการกอสราง ซึ่งนําขอมูลที่ไดมาแสดงผลการศึกษา
โดยแบงรายละเอียดตามวัตถุประสงคของการศึกษา และหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean
Construction) จุดมุงหมายของการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาตองการที่จะสรุปหาเทคนิค วิธีการ
ขั้ น ตอนพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ตอ การก อ สรา งบ านในโครงการบ า นกูภั ย แต เ นื่อ งจากระยะเวลาใน
การศึกษาที่มีอยางอยูจํากัด ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุงเนนไปที่การศึกษาและวิเคระหจากแบบ
กอสรางเดิมของโครงการบานกูภัย ที่อาจจะยังมีขอบกพรองบางประการ ที่อาจจะสงผลกระทบตอ
การควบคุมการกอสราง
ดังนั้นแนวทางในการศึกษาจึงคํานึงถึงการออกแบบกอสรางที่จะทําใหสามารถผลิต
ชิ้นสวนประกอบอาคารในแบบถอดประกอบได (Knock down) ภายใตการควบคุมมาตรฐานการ
ออกแบบ และการผลิตที่มีความถูกตองแมนยํา ดวยสมมติฐานที่วา “การใชหลักการของลีน คอน
สตรั๊กชั่น (Lean Construction) ในการควบคุมการกอสรางโครงการบานกูภัย จะชวยใหการ
กอสรางในแตละโครงการมีประสิทธิภาพ งายตอการประกอบ และสามารถควบคุมระยะเวลาใน
การดําเนินการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ” โดยเฉพาะชิ้นสวนประกอบอาคารตางๆ ที่ตอง
ออกแบบใหสามารถติดตั้งไดอยางถูกตองและงายดาย
ผลสัมภาษณการดําเนินการของโครงการบานกูภัย
จากการศึกษาหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกอสราง ทางผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางบานใน
โครงการบานกูภัย เพื่อที่จะหาปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานกอสรางโดยมุงเนนไป
ที่ดานการกอสรางเทานั้น จากการสัมภาษณมีผลการศึกษาดังนี้
ผูใหสัมภาษณ
คุณบุญธรรม เกี้ยวฝน ผูอํานวยการเทคนิคจังหวัดแพร
คุณดวงรัตน ศิวิลัย
อาจารยผูควบคุม
คุณศรัณย อินตะนอน อาจารยผูควบคุม
คุณวิเชียร มั่นพรม
อาจารยผูควบคุม
26

27
สัมภาษณวนั ที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น.
1. ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับการกอสรางบานในโครงการบานกูภ ัย
โครงการบานกูภัยเปนโครงการในพระอุปภัมถของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภา
จุฑาภรณ โดยมีจุดประสงคที่จะใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ตางๆ โดยเริ่ม
จากการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัยใหแกชาวบานผูประสบภัยในเหตุการณอุทุกภัย และ
โคลนถลมทางภาคเหนือ เมื่อกลางป2549 ซึ่งนับเปนเหตุการณภัยธรรมชาติที่สรางความเดือดรอน
และเสียหายอยางใหญหลวงแกชาวบาน มีชาวบานผูประสบภัยเปนจํานวนมากที่บานพักอาศัย
ไดรับความเสียหายมาก จนไมสามารถใชพักอาศัยไดตอไป ทางโครงการเล็งเห็นถึงความตองการ
ด า นที่ พั ก อาศั ย อย า งเร ง ด ว น เผื่ อ คลี่ ค ลายสถานการณ และช ว ยเหลื อ ชาวบ า น จึ ง ได มี
แนวความคิดในการจัดสรางบานกูภัยขึ้น เพื่อมอบใหแกผูประสบภัย โดยแบบบานกูภัยจะไดรับ
การออกแบบจากผูชวยศาสตราจารยวิเชษฐ สุวิสิทฐ และผูชวยศาสตราจารยบัญชา ชุมเกษร
อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และทางโครงการมีแนวความคิด
ที่จะนําแบบกอสรางบานกูภัยนี้ไปพัฒนาใหสามารถใชไดกับพื้นที่ตางๆของประเทศไทย เพื่อเปน
การรองรับเหตุการณภัยภิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย
ลักษณะการดําเนินการของโครงการบานกูภัยที่จังหวัดแพรนั้น จะมอบหมายหนาที่ใน
การดูแล จัดการวัสดุ และควบคุมการกอสรางใหแก ทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร ซึ่งเปน
หนวยงานที่ความชํานาญดานการกอสราง โดยที่ทางโครงการจะสงมอบแบบกอสรางของบาน
กูภัย ใหแกท างวิท ยาลัย เทคนิ คฯ เพื่อใหคํานวนเรื่องวัสดุ และวางแผนขั้นตอนในการทํา งาน
กอสราง จากนั้นแลวเมื่อทราบจํานวนวัสดุที่ตองการ ทางโครงการจึงจะจัดหาวัสดุโครงสราง ซึ่ง
ไดแก เหล็ก และวัสดุประกอบการกอสรางบางชนิดที่ทางโครงการไดรับความอนุเคราะห หรือ
สามารถหาซื้อได ในราคาพิเศษ เชน วีวาบอรด กระเบื้องมุงหลังคา สีทาบาน ประตู หนาตา ง
สงไปใหจากกรุงเทพ โดยทาง
รวมถึงทางโครงการจะจัดสรรคาแรงในการกอสรางติดตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร จะมีหนาที่จัดสรร การใชวัสดุที่ไดรับ และ วางแผนในการกอสราง โดย
จะใชแรงงานเปนนักศึกษาชางของทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร โดยจะไดรับคาแรงตามสมควร
ซึ่งถือวาเปนการแลกเปลี่ยนโดยใหนักศึกษาไดทํางานจากโครงการจริง และทางโครงการก็ได
แรงงานฝมือราคาถูก
ในการดําเนินการกอสราง ทางวิทยาลัยเทคนิคฯ ไดแบงนักศึกษาชางออกเปน 3 หมวด
งาน ไดแก
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1.1 หมวดงานโครงสราง ไดแก งานโครงสรางเหล็ก วัสดุปูพื้น วัสดุบุผนัง และ
งานมุงหลังคา
1.2 หมวดงานสถาปตยกรรม ไดแก งานประตูหนาตาง งานหองน้ํา
1.3 หมวดงานประกอบอาคาร ไดแก งานไฟฟา
ในการมอบหมายการกอสรางของบาน 48 หลัง จะแบงนักศึกษาชางเปน 3 ชุด ชุดละ
ประมาณ 10-15 คน คือ ชุดชางกลโรงงาน ชุดชางเชื่อมเหล็ก และชุดชางกอสราง มีอาจารยผู
ควบคุม 2 คน ตอชุด ในการรับผิดชอบบานในโครงการบานกูภัย เนื่องจากเปนโครงการที่เปนการ
แลกเปลี่ยน โดยใชแรงงานจากนักศึกษา แลกเปลี่ยนกับประสบการณในการทํางานจริง ปริมาณ
แรงงานเลยมีจํานวนมากกวาความตองการจริง ซึ่งในแตละชุดจะดําเนินการกอสรางแยกออกจาก
กันโดยจะรับผิดชอบ ชุดละ 16 หลัง เริ่มตั้งแตไดรับแบบ ศึกษาและวิเคราะหแบบ กอสราง จนถึง
ใหผูประสบภัยเขาอยู เมื่อไดรับแบบกอสรางมา ทางอาจารยผูควบคุมจะทําการศึกษา วิเคราะห
และวางแผนการดําเนินการตางๆ แลวจึงมอบหมายหนาที่ใหแกนักเรียนชาง โดยจะใชเทคนิคชาง
ของแตละชุด ที่แตกตางกัน ซึ่งก็จะใชเวลาในการทํางานไมเทากันอีกดวย ในการกอสรางบานใน
โครงการบานกูภัยนั้น จะแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. สวนการผลิตชิ้นสวนประกอบ จะเปนการตัด เชื่อมเหล็กที่จะเปนชิ้นสวนอาคาร
โดยนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคฯ แลวจึงขนสงดวยความชวยเหลือของหนวยงานราชการอื่นๆ เขา
ไปยังสถานที่กอสราง
2. สวนการประกอบและติดตั้งที่หนาสถานที่กอสราง การประกอบติดตั้งชิ้นสวนตางๆ
ที่ไดเตรียมเอาไวในสถานที่กอสราง
โดยทั้งสองสวนนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคฯ จะดําเนินการกอสรางโดยศึกษาจากแบบ
กอสรางที่ไดรับมา แลวใชวีธีการเชื่อมประกอบเหล็ก เปนสวนมาก ซึ่งเมื่อไปยังสถานที่กอสราง
พื้นที่ประสบภั ยจริง แลว จะประสบปญหาในเรื่องไฟฟา สําหรับอุปกรณในการเชื่อม ทําใหไม
สะดวกในการทํางาน
ซึ่งจริงๆแลวบานในโครงการบานกูภัยจะถูกออกแบบในระบบสําเร็จรูป (Know Down)
ที่มีการติดตั้งประกอบดวยนอต Bolt หมุดยิง หรือตะปูเกลียวทั้งหมด เพื่อใหรวดเร็ว และ งายตอ
การติดตั้ง ดังนั้นเพื่อใหการกอสรางบานกูภัยเปนไปในระบบสําเร็จรูป (Know Down) ทางโครงการ
จึงควรมีคูมือที่เปนลําดับขั้นตอน (Step by step) คือจะตองแสดงขั้นตอนอยางชัดเจน ในการเชือ่ ม
เจาะ เหล็กชิ้นสวนอาคาร เพื่อใหชิ้นสวนอาคารมีความถูกตอง และสามารถนําไปติดตั้งไดอยาง
รวดเร็ว
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ดังนั้นจากการสัมภาษณ การกอสรางโครงการบานกูภัยของวิทยาลัยเทคนิคจังหวัด
แพรนั้น จะเปนไปตามเทคนิคการกอสรางและความถนัดของนักศึกษาแตละชุด ไมไดใชระบบการ
ถอดประกอบ หรือแบบสําเร็จรูป (Knock Down) ตามความมุงหวังของผูออกแบบ ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพ และระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางของบานในโครงการบานกูภัย ดังนั้นเพื่อที่จะ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยนั้น จึงไดสอบถามเกี่ยวกับ
หลักการลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) ใน 3หัวขอ ไดแก
1. การวางแผนปฎิบัติการกอสราง
ในโครงการบานกูภัยในจังหวัดแพร ทางผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร จะ
เปนผูวางแผนปฏิบัติก ารรวมในการกอสรางของทั้งโครงการ การวางแผนการใชแรงงาน การ
วางแผนเรื่องคาใชจายในโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินการ แบงกลุมบานในพื้นที่ประสบภัยใน
โครงการออกเปน 3 ชุด มอบหมายใหอาจารยผูควบคุมประจําชุดเปนผูวางแผน และกําหนด
ขั้นตอนในการกอสรางบานของแตละชุดนักศึกษา ตามความถนัดของประเภทนักศึกษา ซึ่งแตละ
ชุดก็จะใชเทคนิคในการกอสรางที่แตกตางกัน ทําใหคุณภาพของบานที่ออกมาแตกตางกันอีกดวย
จากการสัมภาษณเรื่องการวางแผนปฎิบัติการกอสราง จะสามารถสรุปขั้นตอนการ
กอสรางบานในโครงการบานกูภัย ไดเปน 15 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 งานเชื่อมประกอบ พนกันสนิม
1.2 งานโครงสรางเสาเหล็ก
1.3 งานโครงสรางพื้น
1.4 งานประกอบโครงสรางหลังคา
1.5 งานประกอบโครงสรางผนัง
1.6 งานประกอบบันได
1.7 งานประกอบหนาตาง
1.8 งานทาสีวัสดุบุผนัง
1.9 งานติดตั้งวัสดุโครงสรางหลังคา
1.10 งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคา
1.11 งานติดตั้งวัสดุโครงสรางผนัง
1.12 งานติดตั้งวัสดุปูพื้น
1.13 งานติดตั้งวัสดุบุผนัง
1.14 งานติดตั้งราวกันตกและชองลม
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1.15 งานติดตั้งประตูหนาตาง
2. การใชวัสดุกอสราง
เนื่องจากเปนโครงการที่ไดรับบริจาควัสดุกอสรางหลัก ทําใหมีวัสดุอยางจํากัดตามที่
กําหนดในใบเสนอราคาเทานั้น ในการดําเนินการตางๆจึงตองดําเนินการอยางระมัดระวัง และ
รอบคอบ โดยในสวนของเหล็ก ซึ่งเปนวัสดุโครงสรางหลักของโครงการ ทางวิทยาลัยเทคนิคจะทํา
การประกอบชิ้นสวนโดยการเชื่อม โดยจะเชื่อมชิ้นสวนประกอบอาคารที่บริเวณพื้นที่ของทาง
วิทยาลัย และจะประกอบติดตั้งที่พื้นที่กอสรางดวยการเชื่อมเชนเดียวกัน
3. คาใชจายในการกอสราง
เปาหมายในการดําเนินการของทางโครงการบานกูภัยอยางหนึ่งก็คือ ดานคาใชจาย
ของบานแตละหลัง จะตองมีราคาไมแพง ในที่นี้การสรางบานในโครงการบานกูภัย จะสามารถแบง
สวนของคาใชจายไดเปน
3.1 คาใชจายดานวัสดุที่ไดจากทางโครงการ ไดแก วัสดุโครงสราง เหล็ก วีวา
บอรด กระเบื้องมุงหลังคา สีทาบาน ประตู หนาตาง วัสดุประกอบการกอสรางงานโครงสราง และ
คาแรงในการติดตั้ง คิดเปนประมาณ รอยละ 90 ของคาวัสดุกอสราง
3.2 คาใชจายดานวัสดุที่ชาวบานตองหาซื้อเอง ไดแก งานปรับพื้นที่ ตอมอ งาน
หองน้ํา งานไฟฟา หนาจั่ว คิดเปนประมาณ รอยละ 10 ของคาวัสดุกอสราง
ดัง นั้ น ค า ใช จ า ยที่ ผูศึ ก ษาจะทํ า การศึ ก ษา จะเปน คา ใช จา ยด า นวัส ดุที่ ได จ ากทาง
โครงการ โดยทางโครงการและผูออกแบบกําหนดไวที่ ประมาณหลังละ 80000 บาท โดยจะ
สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
ตารางที่ 3 แจกแจงคาใชจายของโครงการบานกูภัย ตอหนึ่งหลัง
รายการ
ราคาคาใชจาย
หมายเหตุ
(บาท)
วัสดุโครงสราง เหล็ก
27610
ราคาพิเศษจากโรงงาน
วีวาบอรด
ได รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากบริ ษั ท วี ว า
บอรด
กระเบื้องมุงหลังคา
3798
ลดราคา50%จากราคาขาย
สีทาบาน
2000
ลดราคา50%จากราคาขาย
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รายการ
ประตู หนาตาง และ
วัสดุประกอบการกอสราง
คาแรงในการติดตั้ง
รวม

ราคาคาใชจาย
(บาท)
15664
31250
80322

หมายเหตุ

รวม48หลัง ราคา 1500000 บาท

4. การใชแรงงานกอสราง
โครงการบานกูภัยที่จังหวัดแพรนั้น วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพรเปนผูไดรับมอบหมาย
ใหดูแล ดังนั้นจึงสามารถใชแรงงานจากทางนักศึกษา เพื่อเปนการทําใหนักศึกษาไดประสบการณ
จากการทํางานจริง และทางโครงการไดแรงงานในการกอสรางในราคาถูก โดยจะแบงนักศึกษาที่
ทํางานในโครงการเปน 3 ชุด ชุดละประมาณ 10-15 คน คือ ชุดชางกลโรงงาน ชุดชางเชื่อมเหล็ก
และชุดชางกอสราง มีอาจารยผูควบคุมชุดละ 2 คน รวมแรงงานในการกอสรางเปน 48 คน กับการ
กอสรางของบานในโครงการที่จังหวัดแพรทั้งหมด 48 หลัง และจะใชนักศึกษาอื่นๆในการชวยขน
ยาย ชิ้นสวนเพื่อใหเกิดความรวดเร็วอีกดวย
5. ปญหาและ ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
จากการสัมภาษณแลว โดยสวนมากแลวปญหาที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวกับวัสดุกอสรางที่
ไดรับจากทางโครงการ ในการดําเนินการกอสรางของโครงการบานกูภัยทั่งหวัดแพรนั้นจะมีทั้งสิ้น
48 หลัง ทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร จะดําเนินการไปพรอมๆกัน จึงเกิดปญหาดังนี้
5.1 การจัดสงวัสดุของทางโครงการ (จากกรุงเทพ) นั้นจะสงมาเปนรอบๆ ทําให
เกิดความลาชา ตองรอวัสดุ ในการดําเนินการ
5.2 เมื่อทางโครงการจัดสงมาเปนรอบๆ และเปนวัสดุราคาพิเศษ จากโรงงานจึง
เกิดปญหาเรื่องสีพนกันสนิม ที่สงมาในแตละรอบเปนคนละสีกันดังนั้น เพื่อใหการพนสีเปนไป
อยางถูกตอง จึงตองมีเสียเวลาการวางแผนเพิ่มเติมในการพนสีของแตละชุด แทนที่จะสามารถพน
สีของทุกหลังไปพรอมๆกันได
5.3 ปญหาเรื่องขนาดของเหล็ก เหล็กรูปตัวซีที่ทางโครงการสงมา จะมีขนาด
ความหนาที่ไมเทากันในแตละรอบที่สงมา หรือสงมาผิดจํานวนในแตละขนาดความหนา จึงเกิด
ปญหาในการเชื่อมตอเหล็ก หรือตองมีการคํานวนการรับน้ําหนักใหม
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จากการวิเคราะหลักษณะการดําเนินของวิทยาลัยเทคนิค ตามหลักการของลีน คอน
สตรั๊กชั่น (Lean Construction) จะสามารถสรุปปญหาเบื้องตน ได ดังนี้ คือ
1. การใชวิธีการเชื่อมเหล็ก ซึ่งตองใชไฟฟา กับสถานที่ประสบภัย ซึ่งโดยสวนมากจะ
เปนพื้นที่ที่ไมมีไฟฟา ทําใหการทํางานลําบาก ซึ่งขัดกับความตั้งใจของผูออกแบบที่ตองการใชเปน
บานในแบบสําเร็จรูป งายตอการประกอบ ใชระบบถอดประกอบ (Knock down)
2. กลุมของชางที่ใชในการกอสราง ประกอบบานกูภัยจะใชเทคนิคในการกอสรางที่
แตกตางกันออกไป ทําใหสงผลตอระยะเวลาในการกอสรางและคุณภาพมาตรฐานของบาน
ดังนั้นเพื่อที่จะขจัดปญหาที่เกิดชึ้น จึงควรมีการวางแผนการดําเนินงาน และควบคุมใน
การกอสราง ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทางผูศึกษาจึงไดศึกษาแนวทางในการใชวัสดุ และ
ขั้นตอนการกอสราง เพื่อที่จะกําหนดการวางแผนงาน และ ทําใหการทํางานเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
ข อ เสนอแนะ ในการก อ สร า งบ า นในโครงการบ า นกู ภั ย ที่ จั ง หวั ด แพร นั้ น เป น การ
ดําเนินการกอสรางของทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพรที่มีความรูและประสบการณในการกอสราง
เปนอยางดี แลวแตเปาหมายของการออกแบบบานในโครงการบานกูภัยตองการที่จะใหชาวบาน
เปนผูดําเนินการกอสรางดวยตนเอง ทางโครงการมีหนาที่เพียงแตสงวัสดุจากทางโครงการไปให
เทานั้น ดังนั้น เพื่อใหชาวบานสามารถดําเนินการประกอบบานไดดวยตนเอง ทางโครงการจึงได
ควรจะมีการจัดทําคูมือประกอบการกอสราง โดยละเอียด เพื่อใหชาวบานเขาใจและสามารถ
ประกอบเองได โดยรายละเอียดประกอบการกอสรางจําเปนตองมีขอมูลมากกวานี้ในกรณีที่ให
ชาวบานเปนผูดําเนินการกอสรางเอง แตอยางไรก็ตามการผลิตชิ้นสวนประกอบ ก็เปนขั้นตอนที่
ตองมีความแมนยํา จึงควรที่จะมีชางผูชํานาญงานในการควบคุมการผลิตชิ้นสวนประกอบ และ
เพื่อลดขั้นตอนในการวิเคราะหและศึกษาแบบกอสรางแลว ทางโครงการจึงควรจัดทําคูมือผลิต
ชิ้นสวนประกอบ ใหแกทางชางผูควบคุมงานอีกดวย
จบการสัมภาษณเวลา 13 .00 น.
การวางแผนปฎิบัติการกอสราง
การวางแผนการกอสรางเปนจุดเริ่มตนของการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
การวางแผนไมไดหมายถึงการวางแผนตามระยะเวลาเทานั้น แตยังหมายถึงแผนคาใชจาย และ
แผนคุณภาพ แผนงานกอสรางที่ดีจะตองสามารถนําไปปฏิบัติได การวางแผนงานกอสรางที่ดีตอง
อาศัยขอมูลตางๆของกิจกรรมกอสราง ตองคํานึงถึงขอจํากัดดานทรัพยากร กฎขอบังคับ และ
สภาพหนางานเปนตน โครงการที่ไมมีการวางแผนเปรียบเสมือนโครงการที่ไมมีจุดมุงหมายที่
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ชัดเจนในแงของระยะเวลาการกอสราง คาใชจาย และเปาหมายทางคุณภาพที่เปนที่ตองการ
แผนงานกอสรางเปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบวาไดทําตามที่ตองการหรือไม หากขาดการ
วางแผนก็จะไมสามารถวัดผลสําเร็จของโครงการได
1. ผลการศึกษาขั้นตอนการกอสราง
การประกอบติดตั้งชิ้นสวนขึ้นเปนอาคารตามลําดับการกอสราง
เมื่อมีการวางแผน และจัดวางกําลังคนตามความเหมาะสมในลําดับการกอสรางอาคาร
แลว การกอสรางอาคารก็จะดําเนินไปตามลําดับการกอสรางที่เหมาะสมจนกวาอาคารจะแลวเสร็จ
โดยผูควบคุมงานควรที่จะมีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณตางๆที่จําเปนตองใชในการ
กอสรางลวงหนา เชน คอน ไขควง ประแจ คีมจับ คีมตัด เครื่องยิงหมุด (Rivet) และเครือ่ งปน ไฟฟา
ขนาดเล็กสําหรับการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง หรือการตอสวานไฟฟาเพื่อเจาะรู ขันสกรู หรือแกไข
ขนาดของรูเจาะที่เกิดการผิดพลาด โดยสามารถที่จะตรวจสอบรายการวัสดุที่จําเปนจากรายการ
วัสดุ และรายละเอียดวัสดุในการกอสรางที่ผูออกแบบกําหนดไว
โดยผูศึกษา จึงไดเสนอแนวทางในการกอสรางโดยจะแนบ คูมือผลิตชิ้นสวนประกอบ
และคูมือประกอบและติดตั้งชิ้นสวน เอกสารในภาคผนวก เพื่อทําใหการกอสรางเปนไปอยางมี
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ในการกอสรางบานผูประสบภัย ผูศึกษาไดกําหนดลําดับการกอสรางไว
เปนลําดับ โดยจะแบงเปน 2 ชวง คือ ขั้นตอนในการผลิตชิ้นสวนประกอบ และขั้นตอนการประกอบ
ติดตั้งชิ้นสวน ซึ่งแตละขั้นตอนทางผูศึกษาไดจัดทําคูมือประกอบเพื่อใหงายตอการดําเนินการ และ
ทําใหการกอสรางดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยในแตละขั้นตอนจะมีขั้นตอนยอย ดังนี้
ขั้นตอนในการผลิตชิ้นสวนประกอบ เปนขั้นตอนที่ดําเนินการนอกพื้นที่กอสราง
1. การทําความสะอาด
เมื่อไดรับวัสดุกอสรางจากสวนกลาง ตองมีการทําความสะอาดวัสดุที่ไดรับ โดยเฉพาะ
เหล็ก ตองมีการเช็ดคราบน้ํามันออก ใหสะอาดกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนการตัด และพนสีกัน
สนิม ตอไป
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ภาพที่ 10 แสดงการทําความสะอาดเหล็ก
1. การประกอบชิ้นสวนประกอบอาคารตางๆขึ้นเปนรูปรางชิ้นสวนของอาคาร
ในขั้ น ตอนนี้ ส ามารถดํ า เนิ น การได โ ดยศึก ษาจากคู มือ ผลิต ชิ้น สว นประกอบที่ ท าง
โครงการแนบไปกับแบบกอสรางดูจากภาคผนวก จ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองใชความแมนยําและ
ละเอียดในการเชื่อม เจาะรู เพราะจะสงผลไปถึงขั้นตอนในการประกอบ อาจจะทําใหเกิดความ
ผิดพลาด

ภาพที่ 11 แสดงการเตรียมชิ้นสวนประกอบอาคาร
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ภาพที่ 12 แสดงการเตรียมชิ้นสวนประกอบอาคาร
ซึ่งในขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนประกอบ จะมีขั้นตอนยอยตามลักษณะของชิ้นสวน แยก
ตามลําดับของการติดตั้ง ไดตามนี้
2.1 ชิ้นสวนสําหรับเสาบาน คานหลัก และคานรอง
2.2 ชิ้นสวนโครงหลังคา และโครงผนัง
2.3 ชิ้นสวนบันได กรอบหนาตาง
2. การพนสีกันสนิม
เมื่อเตรียมชิ้นสวนเสร็จในแตละชวงแลวจึงนําชิ้นสวนที่เตรียมไว มาพนสีกันสนิม

ภาพที่ 13 แสดงการเตรียมชิ้นสวนประกอบอาคาร และพนสีกันสนิม
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3. เตรียมทาสีวัสดุบุผนัง
จากการสังเกตุการณทํางานของนักศึกษาชาง การทาสีวัสดุบุผนังกอนที่จะติดตั้งจะทํา
ไดงายกวา เมื่อติดตั้งไปแลว

ภาพที่ 14 แสดงการเตรียมทาสีวัสดุบุผนัง
ขั้นตอนการประกอบติดตั้งชิ้นสวน เปนขั้นตอนที่ดําเนินงานบริเวณพื้นที่กอสราง
โดยจะเนนใหชาวบานผูประสบภัย หรืออาสาสมัคร สามารถดําเนินการกอสรางดวย
ตนเอง โดยอาศัยคูมือการประกอบและติดตั้งที่ทางโครงการแนบไปให ดูภาคผนวก ข
1. การจัดเตรียมพื้นที่ ปกหมุดรังวัด และติดตั้งฐานราก/ตอมอของอาคาร
เปนขั้นตอนที่ทางชาวบานเปนผูดําเนินการโดยไดรับความชวยเหลือจากทางหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ ซึ่งในที่นี้ไดแก วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร ในการดําเนินการขั้นตอนนี้คือ การปรับ
ระดับพื้นที่ รังวัด ปกหมุด ขึงเอ็นกําหนดระยะ และทําการขุดหลุมเพื่อติดตั้งฐานราก และ/หรือ
ตอมออาคารตามแตความเหมาะสมของพื้นที่ โดยชางกอสรางตองมีการตรวจสอบระยะมุมฉาก

ภาพที่ 15 แสดงการรังวัดพืน้ ที่ และเทคอนกรีตเพื่อเตรียมฐานราก
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ภาพที่ 16 แสดงการรังวัดพืน้ ที่ และเทคอนกรีตเพื่อเตรียมฐานราก
2. การประกอบติดตั้งเสาอาคาร และการประกอบติดตั้งชิ้นสวนคานหลักของอาคาร
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญมาก ผูกอสรางตองตรวจสอบระยะเหลี่ยมมุม และความถูก
ตองของระยะตางๆอยางละเอียด เนื่องจากถาเกิดการบิดเบี้ยวของระยะในขั้นตอนนี้ จะยังพอ
สามารถที่จะแกไขได แตถาเกิดการผิดพลาด และยังกอสรางอาคารตอไปจะเกิดปญหาในการ
ติดตั้งจนถึงขั้นติดตั้งชิ้นสวนอาคารไมได
ในการติดตั้งเสากับฐานราก จะใชการใชสลักเกลียว (Bolting) เบอร 12 ในการยึด และ
ทําการหลอคอนกรีตทําเปนตอมอ สูงจากพื้น 60ซม.เพื่อเปนการปองกันสวนลางของเสา และ
ติดตั้งคานหลักทั้ง ดานลางและคานหลังคาเพื่อรัดหัวเสาใหตั้งฉาก

ภาพที่ 17 แสดงการติดตั้งเสา
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ภาพที่ 18 แสดงการติดตั้งเสา บนฐานรากกับตอมอ

ภาพที่ 19 การประกอบติดตั้งเสาอาคาร และการประกอบติดตั้งชิ้นสวนคานหลักของอาคาร
1. การติดตั้งชิ้นสวนคานรอง(SB)
เชื่อมตอเขากับชิ้นสวนคานหลักดวยสลักเกลียว (Bolting) เบอร 10 ตามตําแหนงเจาะ
รู ตามแนวที่กําหนดไว โดยเมื่อวางคานหลักคานรองใหตรงตามตําแหนงแลว จะสามารถยึดหมุด
ไดพอดี
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ภาพที่ 20 การประกอบติดตั้งคานรอง
2. งานติดตั้งโครงสรางผนัง และติดตั้งบันได

ภาพที่ 21 แสดงการติดตั้งโครงสรางผนัง
3. งานติดตั้งโครงสรางหลังคา
ขั้นตอนการประกอบติดตั้งโครงสรางหลังคาในโครงการบานกูภัย ในการประกอบ
ติดตั้งชิ้นสวนโครงสรางหลังคา โดยไมจําเปนตองใชนั่งราน
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ภาพที่ 22 แสดงการติดตั้งโครงหลังคา

ภาพที่ 23 แสดงการติดตั้งโครงหลังคา

ภาพที่ 24 แสดงการติดตั้งโครงหลังคา
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4. งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคา

ภาพที่ 25 แสดงการติดตั้งวัสดุมุงหลังคา

ภาพที่ 26 แสดงการติดตั้งวัสดุมุงหลังคา
5. การติดตั้งแผนวัสดุปูพื้น (Floor finishing)
วัสดุปูพื้นในโครงการบานกูภัย คือ วีวาบอรด ขนาดมาตราฐาน 1.20x2.40 ม. ที่ความ
หนา 20มม.โดยจะมีวัสดุบุผิวหรือไมก็ได ตามแตรูปแบบการใช
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ภาพที่ 27 แสดงการติดตั้งวัสดุปูพื้น

ภาพที่ 28 แสดงการติดตั้งวัสดุปูพื้น
1. งานติดตั้งวัสดุบุผนัง
วัสดุปูบุผนังในโครงการบานกูภัย คือ วีวาบอรด ขนาดมาตราฐาน 1.20x2.40 ม.ที่
ความหนา 10มม.
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ภาพที่ 29 แสดงการติดตั้งวัสดุบุผนัง

ภาพที่ 30 แสดงการติดตั้งวัสดุบุผนัง
2. งานติดตั้งราวกันตกและชองลม
จะเป น วั ส ดุ ที่ ช าวบ า นจั ด หามาให ซึ่ ง ก็ จ ะขึ้ น อยู กั บ ความต อ งการของใช ง านของ
ชาวบาน ซึ่งอาจจะเปน Smart Board หรือ วัสดุจักสานทองถิ่น ก็ได
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ภาพที่ 31 แสดงการติดตั้งราวกันตกและชองลม
3. งานติดตั้งประตูหนาตาง

ภาพที่ 32 แสดงการติดตั้งประตู หนาตาง
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ภาพที่ 33 แสดงการติดตั้งประตู หนาตาง
ในการติ ดตั้ ง ประตูและหนาตา ง จะเปน งานลําดับสุ ดทายของการกอสรางบ า นใน
โครงการบานกูภัย ทางโครงการจะถือวาผูประสบภัยสามารถเขาอยูอาศัยได สวนติดตั้งหองน้ํา
และเดินสายไฟฟา ทางผูประสบภัยจะตองดําเนินการ ดวยตนเอง โดยอาจจะขอความชวยเหลือ
จากทางวิทยาลัยเทคนิคฯ ได
การกําหนดวีธีการกอสราง จะชวยลดเวลาในการวางแผนงาน ตามหลักการของลีน
คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) จะสงผลใหการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยเกิด
ขอผิดพลาดนอยที่สุด และทําใหเกิดมาตรฐานเดียวกันในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย
2. ผลการศึกษาระยะเวลาในการกอสราง
ในการศึกษาดานการกอสรางบานกูภัย จากการศึกษาขั้นตอนในการดําเนินการทั้ง
โครงการจะสามารถแยกขั้นตอนในการดําเนินการ โดยจะแบงเปนการทํางานนอกพื้นที่กอสราง
และ การทํางานในพื้นที่กอสรางไดดังนี้
นอกพื้นที่กอสราง
การวางแผนการดําเนินงาน
งานฐานราก
ในพื้นที่กอสราง
การผลิตชิ้นสวนประกอบการกอสราง
นอกพื้นที่กอสราง
การประกอบและติดตั้งชิ้นสวนประกอบอาคาร
นอกพื้นที่กอสราง
งานประกอบอาคารอื่นๆ ไดแก งานหองน้ําและงานไฟฟา
ในพื้นที่กอสราง
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จากการสั ม ภาษณ ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แพร คุ ณ บุ ญ ธรรม ผั้ น เกี้ ย ว 5และ
อาจารยผูควบคุมการกอสรางในโครงการบานกูภัย ถึงระยะเวลาในการกอสรางบานกูภัย และจาก
การสังเกตุ วิเคราะหจากภาพถายประกอบการกอสราง ติดตามผล จะสามารถสรุปไดวา ในการ
ดําเนินการกอสรางบานกูภัยของทางวิทยาลัยเทคนิคแพร จะแยกเปนสองขั้นตอนใหญ คือ
2.1 ขั้นตอนในการผลิตชิ้นสวนประกอบ ซึ่งจะทําการผลิตที่วิทยาลัยเทคนิคฯ (นอก
พื้นที่กอสราง) ซึ่งเทียบไดวาเปนการผลิตที่โรงงาน
2.2 ขั้นตอนการประกอบชิ้นสวน หรือการกอสราง จะทําในพื้นที่กอสราง
ในขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การทั้ ง หมด ทางวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ผู ไ ด รั บ มอบหมายให ดู แ ล
ควบคุมการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยนั้น จะรอวัสดุที่ไดรับจากทางโครงการ (จากทาง
กรุงเทพ) สงมอบใหแกทางวิทยาลัยเทคนิคฯ ทั้งหมดกอน แลวจึงเริ่มดําเนินการผลิตชิ้นสวน
ประกอบอาคาร โดยจะทําการผลิตชิ้นสวนประกอบอาคารตางๆ ทั้งหมดในคราวเดียวใหเสร็จ
เรียบรอย จากนั้นจึงแยกชิ้นสวนประกอบอาคารเหลานั้น ออกเปนกลุมชิ้นสวนตอบานแตละหลัง
แลวจึงนํากลุมชิ้นสวนประกอบอาคารเหลานั้นทั้งหมด ขนสงโดยรถบรรทุกสงเขาสูพื้นที่กอสรางใน
ครั้งเดียว ซึ่งก็จะตองมีการกําหนดพื้นที่สวนกลางในการวางกองวัสดุประกอบอาคารเหลานั้น
เพื่อที่จะไดสะดวกในการขนยายดวยแรงงานคนตอไป ที่จะนําไปประกอบและติดตั้งชิ้นสวนอาคาร
เหลานั้นในพื้นที่กอสราง สามารถแสดงไดดังนี้

5

สัมภาษณ คุณบุณธรรม ผั้นเกี้ยว, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร, วิทยาลัยเทคนิค
แพร , 6 กุมภาพันธ 2550
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แผนภาพที่ 2 แสดงการดําเนินการของทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร
ในการดําเนินการของทางวิทยาลัยเทคนิคนั้นก็จะแบงออกเปนสองกลุมใหญตามพื้นที่
ไดแก พื้ น ที่ ตําบลชอแฮ จํา นวน 12 หลัง และพื้น ที่ตํ า บลนาตอง จํา นวน 36 หลัง ซึ่ง จากการ
สอบถามและสั ง เกตจะสามารถแยกขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การก อ สร า ง จะสามารถสรุ ป การ
ดําเนินงานของทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร ไดดังนี้
1. ขั้นตอนของการวางแผนการดําเนินงานจะเปนการวางแผนของทั้งสองพื้นที่ในเวลา
เดียวกัน เพื่อที่จะเริ่มทําการกอสรางในเวลาตอมา ใชเวลาประมาณ 5วัน
2. เทฐานรากของทั้งสองพื้นที่ ทิ้งไวเพื่อใหคอนกรีตเขาที่ ซึ่งจะตองใชเวลาในการทิ้ง
ใหคอนกรีตเขาที่ประมาณ 5-7วัน
3. ทําการผลิตชิ้นสวนประกอบการกอสราง ของทั้งสองพื้นที่
4. เมื่อผลิตชิ้นสวนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขนสงไปที่พื้นที่กอสราง
5. แลวจึงทําการประกอบติดตั้ง ชิ้นสวนประกอบอาคาร
โดยในการก อ สรา งทั้ ง หมดจะใช แ รงงานนัก ศึก ษาช า งและอาจารย ผูค วบคุม เป น
จํานวนประมาณ 54 คน ซึ่งจะแบงเปนกลุมยอย 1 กลุมยอย รับผิดชอบบาน 4หลัง (รายละเอียด
การใชแรงงาน ดูจากหัวขอ การใชแรงงานในการกอสราง) จากการสัมภาษณและวิเคราะหแลว
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พบวา ถาใชแรงงานในการกอสรางบาน 1 กลุมยอย ประกอบดวยแรงงานนักศึกษา 16 คน และมีผู
ควบคุม 2คน จะใชเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนแสดงเปนตารางไดดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย 4 หลัง ตอ1กลุมยอย
ลําดับที่
ขั้นตอนในการดําเนินงาน
ระยะเวลา
หมายเหตุ
(วัน)
1.
การวางแผนการดําเนินงาน
5
นอกพืน้ ที่กอสราง
2
งานฐานราก
5(รอแหงอีก 5วัน)
ในพืน้ ทีก่ อสราง
3.
การผลิตชิ้นสวนประกอบการกอสราง
5
นอกพืน้ ที่กอสราง
4.
ก า ร ติ ด ตั้ ง แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ชิ้ น ส ว น
12
ในพืน้ ทีก่ อสราง
ประกอบอาคาร
5.
การติดตั้งชิ้นสวนประกอบอาคารอื่นๆ
2
ในพืน้ ทีก่ อสราง
รวม
29
การดําเนินการของวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพร ในการกอสรางบานกูภัย ใน1กลุมยอย
ที่ไดรับมอบหมายใหกอสราง บานจํานวน 4หลัง จะใชเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 28วัน หรือ
ประมาณ 6 อาทิตย (ทํางานเฉพาะวันจันทร-วันศุกร 5วันตอสัปดาห ในชวงเวลาทํางานปกติ คือ
8.00-15.00น.) สามารถแสดงการดําเนินการที่ตอเนื่องกันของแตละขั้นตอนไดดังนี้

แผนภาพที่ 3 แสดงระยะเวลาในการดําเนินการ
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ดังนั้นในการกอสรางบานกูภัยของหนึงกลุมยอย ที่รับผิดชอบบาน 16 หลัง จึงใชเวลา
96 วัน โดยในการกอสรางแบงจํานวนนักศึกษาออกเปน 4 กลุมใหญ จึงสามารถสรุปไดวาในการ
กอสรางเวลาทั้งสิ้นเปนเวลา 96 วัน แตในการศึกษาครั้งนั้นจะใชระยะเวลาในการกอสรางเฉลี่ยซึ่ง
ในการดํ า เนิ น การของทางวิ ท ยาลั ย จะใช เ ป น ระยะเวลาในการก อ สร า งบา นจํ า นวน 4หลั ง ใน
ระยะเวลา 24วัน เปนมาตรฐานในการกอสรางบานกูภัย
ซึ่งจากแนวความคิดของการสรางบานกูภัย คือตองการใหชาวบานมีสวนรวมในการ
สรางบาน มากที่สุดแลวนั้น ทางผูศึกษาจึงได นําผลการศึกษาดานระยะเวลาในการกอสราง มา
เปนตัวกําหนด ระยะเวลาที่เร็วที่สุดในการกอสราง จากจํานวน แรงงาน 1 กลุม ตอ บาน 4 หลัง
ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะห โดยการนําหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean
Construction) มาศึกษานอกเหนือจากการจัดทําการคูมือประกอบการผลิตชิ้นสวนประกอบ และ
คูมือประกอบติดตั้งชิ้นสวนแลว จะสามารถชวยลดการดําเนินการในขั้นตอนการวางแผนลงไปได
แลว เมื่อทําการวิเคราะหและจัดการเขียนเปนแผนการทํางานแลวจะเห็นวา ขั้นตอนบางอยางใน
การดําเนินการของพื้นที่ทั้งสองดําเนินการไปพรอมกันได คือ
ขั้นตอนของการเทฐานราก และขั้นตอนของการผลิตชิ้นสวนประกอบ ในการ
กอสรางของทางวิทยาลัยเทคนิค จะเปนการใชนักศึกษาชางเปนแรงงานทั้งหมดในการกอสราง
ดังนั้น ในแตละขั้นตอนจึงเปนการลงมือทํางานของนักศึกษาชางที่ไดรับมอบหมายทั้งสิ้น แตใน
เปาหมายแนวทางการดําเนินการของทางโครงการ ตองการที่จะใหชาวบานมีสวนรวมในการ
กอสรางบานใหมากที่สุด ทางผูศึกษาจึงไดแบงแยกขั้นตอน ที่ชาวบานสามารถเขามาดําเนินการ
เองได เพื่อลดระยะเวลาในการทํางานของนักศึกษาชางลง จะเห็นไดวาในการเทฐานรากเปนแบบ
ฐานรากแผ ซึ่งตองอาศัยการควบคุมดูแลจากเจาหนาที่ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของฐานราก
แตในการดําเนินการในสถาที่กอสราง จะเปนขั้นตอนที่สามารถใหชาวบานดําเนินการเองได โดย
จะตองอยูในการควบคุมดูแลของเจาหนาที่ เพื่อใหการดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตอง และ
ในชวงเวลาเดียวกันนี้เองทางนักศึกษาชางก็สามารถที่จะไปเริ่มงานผลิตชิ้นสวนประกอบอาคารได
พรอมๆกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะชวยลดระยะเวลาในการทํางานไดประมาณ 5 วัน
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แผนภาพที่ 4 แสดงระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางเมื่อมีการปรับ
แตจากการศึกษาและวิเคราะหจากการกอสรางจริงที่พื้นที่กอสรางแลว พบวาดาน
ระยะเวลาในการกอสรางบานกูภัย จะไมสามารถระบุจํานวนวันที่แนนอนออกมาได เนื่องจาก
สถานที่ประสบภัยในแตละแหง จะอยูหางกันเปนระยะทางที่ไมเทากัน ดังนั้นในการกอสรางจริง
จะต อ งเสี ย เวลาในการขนส ง มากกว า ปกติ ทั้ ง การขนส ง ด ว ยรถบรรทุ ก และการขนส ง ด ว ย
แรงงานคนในกรณีที่พื้นที่ประสบภัย ไมสามารถนํารถเขาไปได ดังนั้นในการคํานวนระยะเวลาใน
การกอสราง ผูศึกษาจึงไดนําแนวทางจากการสัมภาษณมาสรุปเปนจํานวน วันที่ใชในการกอสราง
เปน 24 วัน ตอการสรางบาน 1หลัง เพื่อเปนมาตรฐานเบื้องตนในการกอสรางบานกูภัย
ผลการศึกษาเรื่องการใชวสั ดุ
วัตถุ ป ระสงคข องการศึก ษาเรื่องการใช วัส ดุในการกอ สร า งของโครงการบ า นกูภั ย
เพื่ อ ที่ จ ะลดปริ ม าณเศษวั ส ดุ และ กํ า หนดแนวทางในการใช วั ส ดุ เพื่ อ ลดความยุ ง ยาก หรื อ
ขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการใชวัสดุนั้น โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะวัสดุที่
ไดรับจากทางโครงการเทานั้น ซึ่งไดแก เหล็ก วีวาบอรด และหลังคากระเบื้องลอนคู
1. การกําหนดรหัส และหมายเลขของชิ้นสวนตามตําแหนงและหนาที่ใชสอย
โครงการบานกูภัยเปนระบบบานแบบบานโครงสรางเหล็กในระบบสําเร็จรูป (Knock
Down) ซึ่งจะมีความหลากหลายของชิ้นสวนเปนจํานวนมาก หากไมมีการจัดระบบที่ดี จะทําให
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เกิดการปะปนกันของชิ้นสวนอาคารตางๆเขาดวยกันได ซึ่งจะทําใหเกิดความลําบากในการแยก
ชิ้นสวนเหลานี้ออกจากกัน
ในขั้ น ตอนนี้ ผู ศึ ก ษาจะทํ า การกํ า หนดรหั ส หรื อ ชื่ อ เรี ย กชิ้ น ส ว นต า งๆ ลงในแบบ
กอสรางและคูมือประกอบการผลิตและการกอสราง เพื่อมีบรรทัดฐานในการกําหนดหมายเลขของ
ชิ้นสวนแตละชิ้นในโครงการนั้นๆ เชนกําหนดรหัสเปนตัวยอ เชน เสา =P (Post), คานหลัก =MB
(Main Beam) เปนตน สวนชิ้นสวนที่มีชื่อซ้ํากันเชน ชิ้นสวนโครงสราง Stud (ST) ก็จะมีการ
กําหนดรหัสหมายเลข โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือลําดับในการติดตั้งชิ้นสวนนัน้ พรอมทัง้
กําหนดหมายเลขของชิ้นสวนนั้น เพิ่มเติมเขาไปเพื่อไมใหเกิดความสับสน เมื่อเกิดการสูญหาย
หรือปะปนกันในกระบวนการติดตั้ง เชน
P-1-2 = ชิ้นสวน Post แบบที่ 1 ชิ้นที่ 2
RB-4-6 =ชิ้นสวน Roof Beam แบบที่ 4 ชิ้นที่ 6
โดยมีการเรียงลําดับความหมายของชิ้นสวนตามลําดับดังตอไปนี้
ประเภทของชิ้นสวน-รูปแบบที่-ตําแหนงติดตั้ง-ลําดับหมายเลขของชิ้นสวนจากทั้งหมด
ในแบบเดียวกัน

ภาพที่ 34 แสดงวัสดุทมี่ ีการกําหนดรหัสแลว
โดยจะทําการพนสีตามรหัสลงบนเหล็กแตละชิ้น ซึ่งการกําหนดรหัสของชิ้นสวนใน
ระบบนี้จะไมทําใหเกิดความสับสนในการคัดแยก และการประกอบติดตั้งชิ้นสวนเขาดวยกันใน
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กระบวนการกอสราง รวมถึงยังสามารถตรวจสอบจํานวนของชิ้นสวนที่นําเขามาในพื้นที่ไดงาย ดัง
ในตัวอยางรายการสรุปจํานวนชิ้นสวนในตาราง
ตารางที่ 5 แสดงชิ้นสวนประกอบตามรหัส และขนาดของบานกูภัยจํานวน 1หลัง
ลําดับ รูปแบบวัสดุกอสราง รหัส ความ ขนาด
ความ จํานวน หมาย
ที่
หนา
(mm)
ยาว
(ชิ้น)
เหตุ
(mm)
(m)
1.
เหล็กกลอง
P-1
2 100x100
5
6
2.
เหล็กกลอง
P-2
2 100x100
3
2
3.
เหล็กรูปตัวซี
MB-1 3.2 100x50
3.4
3
4.
เหล็กรูปตัวซี
MB-2 3.2 100x50
3.5
2
5.
เหล็กรูปตัวซี
MB-3 2.3 100x50
1.9
2
6.
เหล็กรูปตัวซี
MB-4 2.3 100x50 1.95
1
7.
เหล็กรูปตัวซี
MB-5 2.3 100x50 2.85
6
8.
เหล็กรูปตัวซี
SB-1 2.3
75x38
6
8
9.
เหล็กรูปตัวซี
SB-2 2.3
75x38
2.85
5
10.
เหล็กรูปตัวซี
SB-3 2.3
75x38
3.05
5
11.
เหล็กรูปตัวซี
RB-1 2.3 100x50
8
3
12.
เหล็กรูปตัวซี
RB-2 2.3 100x50
3.5
3
13.
เหล็กรูปตัวซี
RB-3 2.3
75x38
1.2
3
14.
เหล็กรูปตัวซี
RB-4 2.3
75x38
3.5
14
15.
เหล็กรูปตัวซี
RB-5 1.6
60x30
8
8
16.
เหล็กรูปตัวซี
ST-1 2.3 100x50
2.5
2
17.
เหล็กรูปตัวซี
ST-2 2.3 100x50 0.69
9
18.
เหล็กกลอง
W-1
1.2
50X50
3.4
2
19.
เหล็กกลอง
W-2
1.2
50X50
2.35
13
20.
เหล็กกลอง
W-3
1.2
50X50
1.3
9
21.
เหล็กกลอง
W-4
1.2
50X50
1.1
2
22.
เหล็กกลอง
W-5
1.2
50X50
0.6
18
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ลําดับ รูปแบบวัสดุกอสราง
ที่

รหัส

ความ ขนาด
ความ จํานวน หมาย
หนา
(mm)
ยาว
(ชิ้น)
เหตุ
(mm)
(m)
23.
เหล็กกลอง
W-6
1.2
50X50
0.45
9
24.
เหล็กกลอง
W-7
1.2
50X50
0.32
18
25.
เหล็กกลอง
W-8
1.2
50X50
2.85
4
26.
เหล็กกลอง
W-9
1.2
50X50
0.55
2
27.
เหล็กกลอง
W-10 1.2
50X50
0.9
1
28.
เหล็กกลอง
W-11 1.2 50X50 1.125
2
29.
เหล็กกลอง
W-12 1.2
50X50 0.525
2
30.
เหล็กฉาก
L-1
5
50X50
0.5
20
31.
เหล็กฉาก
L-2
5
80X50
0.5
126
32.
เหล็กฉาก
L-3
5
75x100
0.5
2
33.
เหล็กฉาก
L-4
5
75x50
0.05
2
34.
เหล็กฉาก
L-5
5
100x50 0.05
4
98.7x63.6
35.
เหล็กฉาก
L-6
5
0.05
6
36.
เหล็กแผน
PL-1
10
200
.2
8
37.
เหล็กแผน
PL-2
5
100
0.5
32
38.
เหล็กแผน
PL-3
5
150
100
4
39.
เหล็กแผน
PL-4
5
200
10
2
40.
เหล็กแผน
PL-5
5
200
10
6
41.
เหล็กแผน
PL-6
5
160
0.45
6
2. การจัดเก็บชิ้นสวนตามหนาทีก่ ารใชสอยในการประกอบอาคาร
กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่จัดทําอยูแลวเมื่อไดทําการผลิตชิ้นสวนตางๆ เสร็จ
เรียบรอย และเตรียมที่จะขนสงไปยังพื้นที่กอสราง โดยที่ผูผลิตจะมีการจัดกลุมชิ้นสวนเปน 2
ลักษณะ คือ
1. การจัดกลุมตามรูปแบบของวัสดุ โดยการแบงแยกประเภทของวัสดุ ตามรูปราง
หนาตา และชนิดของชิ้นสวนที่เหมือนกันเขาไวดวยกัน
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ภาพที่ 35 แสดงการกองเก็บวัสดุตามรูปแบบเพื่อรอการดําเนินการ
2. การจัดกลุมตามประเภทของชิ้นสวนอาคาร โดยการแบงแยกชิ้นสวนประกอบอาคาร
ออกเปนกลุม ตามชุดของชิ้นสวนอาคารที่ตองทําการประกอบในการติดตั้ง เพื่อการใชสอย เปน
สวนประกอบตางๆของอาคาร เชน การจัดชุดของวัสดุที่ใชประกอบเปนผนัง การจัดชุดของชิ้นสวน
โครงสราง Truss หลังคา เปนตน

ภาพที่ 36 แสดงการกองเก็บวัสดุแบบแบงแยกตามชุดของประเภทชิน้ สวนอาคาร
เมื่อชิ้นสวนตางๆไดรับการกําหนดรหัส และมีการแบงแยกประเภทอยางเปนระบบแลว
ขั้นตอนตอไป คือ การขนสงชิ้นสวนเขาสูพื้นที่กอสราง ซึ่งสามารถทําไดหลายทางโดยมีขอจํากัด
ทางดานขนาด ความยาว และปริมาณของชิ้นสวน เปนตัวกําหนดรูปแบบของยานพาหนะที่จะมี
ความเหมาะสมในการนํามาใชงาน
ในการขนสงวัสดุเขาสูพื้นที่กอสราง จะแบงไดเปน 2 แบบ คือ ขนสงทางรถบรรทุก และ
ขนสงดวยแรงงานคน เนื่องจากพื้นที่ประสบภัยสวนมากจะเปนพื้นที่ที่รถยนตเขาไมถึง ทําใหตองมี
การขนส ง ดว ยแรงงานคนเปน ประจํา ซึ่ง ดวยระบบโครงสรางเหล็ ก จึงทํ า ใหมีน้ํ าหนักเบาและ
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สามารถขนย ายไดง า ย สว นการขนสง ดวยรถบรรทุก นั้น จะไดรับความร วมมือจากหนว ยงาน
ราชการตางๆในการขน และขนาดของรถสามารถที่จะบรรทุกวัสดุไปไดทั้งหมด ขึ้นอยูกับจํานวน
ของบานในโครงการ
การผูกมัด หรือการหีบหอชิ้นสวนตางๆ ในการขนสงสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ถาเจาหนาที่
ไมไดมีการตรวจสอบอุปกรณผูกมัด หรือการหีบหออยางดี อาจทําใหเกิดความเสียหายตอชิ้นสวน
วัสดุได เชน การผูกมัดที่แนนเกินไปอาจทําใหวัสดุบิดเบี้ยว หักงอจากการกดทับกัน ทําใหชิ้นสวน
เสียรูปรางในการติดตั้ง หรือการผูกที่หลวมไปอาจทําใหชิ้นสวนเกิดการตกหลน กระทบกระแทก
เปนอันตรายตอผูสัญจรภายนอกได

ภาพที่ 37 แสดงการขนสงชิน้ สวนขึ้นรถดวยแรงงานคน
เมื่อทําการขนสงชิ้นสวนประกอบอาคารเขาสูพื้นที่กอสรางแลว ผูควบคุมงานควรการ
แบงแยกประเภท และการจัดกองเก็บชิ้นสวนวัสดุอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานตามที่ผูผลิต
แนะนํา เพื่อใหเกิดความสะดวกในการหยิบฉวย และใชสอยกอสรางอาคาร นอกจากนี้ยังควรที่จะ
มีการปดคลุมชิ้นสวนที่ไมไดใชดวย ผาใบหรือวัสดุกันน้ํา เพื่อปองกันความเสียหายจากสภาพดิน
ฟาอากาศ
1. การศึกษาขนาดของวัสดุ
ในการศึ ก ษาเรื่ อ งขนาด ของวั ส ดุ จะทํ า การศึ ก ษา เฉพาะวั ส ดุ ห ลั ก ที่ ไ ด จ ากทาง
โครงการเทานั้น นั่นก็คือ เหล็ก วีวาบอร็ด และ หลังคากระเบื้องลอนคู
3.1 เหล็ก การใชเหล็กในโครงการบานกูภัย จะเปนเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นที่หาซื้อได
ตามทองตลาดทั่วไป โดยมีความยาวเหล็กมาตรฐานอยูที่ 6 เมตร ในโครงการบานกูภัยจะใชเหล็ก
ทั้งหมด 2 รูปแบบ 6 ขนาด ดังนี้
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ตารางที่ 6 แสดงขนาด ชนิดความหนา และตําแหนงของเหล็กในโครงการบานกูภัย
ชนิดของเหล็ก
ขนาด
ความหนา
ตําแหนง
หมายเหตุ
(ม.ม)
(ม.ม)
เหล็กกลอง
100x100
2
เสาบาน (Post)
50x50
1.2
โครงผนัง (Wall)
เหล็กรูปตัวซี
100x50
3.2
คานหลัก (Main Beam)
100x50
2.3
คานหลัก (Main Beam)
ระเบียง
75x38
2.3
อเสและอกไก
60x30
1.6
แป
เหล็กฉาก
50x50
5
80x50
5
75x100
5
75x50
5
100x50
5
98.3x68.6
5
เหล็กแผน
200x.2
10
100x.5
5
150x100
5
200x10
5
100x10
5
160x.45
5
โดยจากการศึกษาการใชเหล็ก จะพบวา
1. มีการกําหนดขนาดการใชเหล็กอยูมากเกินไป ซึ่งสงผลใหเกิดความยุงยาก ในการ
เตรียมกการ และอาจะสงผลในเกิดความผิดพลาดไดงาย ซึ่งบานแบบสําเร็จรูปนั้น ควรที่จะมี
ขนาดของวัสดุ ไมมาก ลดความเสี่ยงในการหยิบใชผิดพลาด
2. ในการคํานวนการเหล็ก ทางผูศึกษาจะคํานวนโดยใชการเชื่อมเหล็กใหนอยที่สุด
เพื่อคงคุณภาพ และความแข็งแกรงของเหล็กเอาไว เพราะรอยเชื่อมอาจเปนจุดออนที่ทําใหเกิด
สนิมไดงาย เพราะสารเคลือบที่ผิวเหล็กถูกความรอนทําลายในระหวางการเชื่อม แตก็ไมสามารถ
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หลีกเลี่ยงการเชื่อมได เพราะขนาดมาตรฐานของเหล็กที่ไดรับมา มีความยาว 6 เมตร โดยที่ชิ้นสวน
บางอยาง เชน เสา หรือ โครงหลังหา ตองใชเหล็กที่มีความยาวมากกวา 6 เมตร
3.1.2 การคํานวนการใชเหล็กกลอง ขนาด 100x100x2มม.
ในโครงการบานกูภัยจะใช เหล็กกลอง ขนาด 100x100x2มม.สําหรับทําเสาบานใน
แบบกอสรางของทางผูออกแบบจะกําหนดให
เสา P-1 มีความยาวที่ 4.9 เมตร
จํานวน 4 ตน
เสา P-2 มีความยาวที่ 2.8 เมตร
จํานวน 2 ตน
แตจากการวิเคราะหแลว จะทําใหมีเศษเหลือของเหล็ก เสียทั้งวัสดุ และเวลาในการ
ตัด-เชื่อมเหล็ก ดังนั้นผูศึกษาไดทําการกําหนดความยาวใหมใหสอดคลองกับความยาวมาตรฐาน
เหล็กที่มีในทองตลาด ตามนี้
เสา P-1 มีความยาวที่ 4.9 เมตร กําหนดตามยาวใหมที่ 5 เมตร
เสา P-2 มีความยาวที่ 2.8 เมตร กําหนดตามยาวใหมที่ 3 เมตร
โดยกําหนดการตัดดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงวิธีการใชเหล็กกลองขนาด 100x100x2 มม.
จํานวนเหล็ก
ความยาวที่ตดั (เมตร)
เศษเหลือ หมายเหตุ
เหล็กเสนที่ 1
5
1
P-1-1
เหล็กเสนที่ 2
5
1
P-1-2
เหล็กเสนที่ 3
5
1
P-1-3
เหล็กเสนที่ 4
5
1
P-1-4
เหล็กเสนที่ 5
5
1
P-1-5
เหล็กเสนที่ 6
5
1
P-1-6
-
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จํานวนเหล็ก
เหล็กเสนที่ 7

ความยาวที่ตดั (เมตร)
เศษเหลือ หมายเหตุ
3
3
0
P-2-1
P-2-2
เพราะฉะนัน้ ในการกอสรางบานกูภยั หนึ่งหลังจะใชเหล็กกลอง ขนาด 100x100x2มม.
จํานวนทั้งหมด 7 เสน โดยเหลือเศษขนาด 1เมตร ทัง้ หมด 6ทอน
3.1.2. การคํานวนการใชเหล็กกลอง ขนาด 50x50x1.2 มม.
ในโครงการบานกูภัยจะใช เหล็กกลอง ขนาด 50x50x1.2มม.สําหรับทําโครงสรางผนัง
ในแบบกอสรางของทางผูออกแบบจะกําหนดให
W-1 มีความยาวที่ 3.4 เมตร จํานวน 2 ทอน
W-2 มีความยาวที่ 2.35 เมตร จํานวน 13 ทอน
W-3 มีความยาวที่ 1.3 เมตร จํานวน 9 ทอน
W-4 มีความยาวที่ 1.1 เมตร จํานวน 2 ทอน
W-5 มีความยาวที่ 0.60 เมตร จํานวน 18 ทอน
W-6 มีความยาวที่ 0.45 เมตร จํานวน 9 ทอน
W-7 มีความยาวที่ 0.32 เมตร จํานวน 18 ทอน
W-8 มีความยาวที่ 2.85 เมตร จํานวน 4 ทอน
W-9 มีความยาวที่ 0.55 เมตร จํานวน 2 ทอน
W-10 มีความยาวที่ 0.9 เมตร จํานวน 1 ทอน
W-11 มีความยาวที่ 1.125 เมตร จํานวน 2 ทอน
W-12 มีความยาวที่ 0.525 เมตร จํานวน 2 ทอน
ตารางที่ 8 แสดงวิธีการใชเหล็กกลองขนาด 50x50x1.2 มม.
จํานวนเหล็ก
ความยาวที่ตดั (เมตร)
เศษเหลือ หมายเหตุ
เหล็กเสนที่ 1
3.4
1.3
1.3
0
W-1-1
W-3-1
W-3-2
เหล็กเสนที่ 2
3.4
1.3
1.3
0
W-1-2
W-3-3
W-3-4
เหล็กเสนที่ 3
2.35
2.35
1.3
0
W-2-1
W-2-2
W-3-5
-
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จํานวนเหล็ก
เหล็กเสนที่ 4

ความยาวที่ตดั (เมตร)
เศษเหลือ หมายเหตุ
2.35
2.35
1.3
0
W-2-3
W-2-4
W-3-6
เหล็กเสนที่ 5
2.35
2.35
1.3
0
W-2-5
W-2-6
W-3-7
เหล็กเสนที่ 6
2.35
2.35
1.3
0
W-2-7
W-2-8
W-3-8
เหล็กเสนที่ 7
2.35
2.35
1.3
0
W-2-9
W-3-10
W-3-9
เหล็กเสนที่ 8
2.35
2.35
1.3
0.20
W-2-11 W-3-12
W-4-1
เหล็กเสนที่ 9
0.6x10
0
W-5
เหล็กเสนที่ 10
0.6x9
0.32
0.24
W-5
W-7-1
เหล็กเสนที่ 11
0.45x9
0.90
0.525x2
0
W-6
W-10-1
W-12
เหล็กเสนที่ 12
0.32x18
0.24
W-7
เหล็กเสนที่ 13
2.85
2.85
0.3
W-8-1
W-8-2
เหล็กเสนที่ 14
2.85
2.85
0.3
W-8-3
W-8-4
เหล็กเสนที่ 15
1.125x2 0.55x2
1.1
0
W-11
W-9
W-4-2
เพราะฉะนั้นในการกอสรางบานกูภัยหนึ่งหลังจะใชเหล็กกลอง ขนาด 50x50x1.2มม.
จํานวนทั้งหมด 15 เสน โดยเหลือเศษขนาด 0.20 เมตร จํานวน 1 ทอน ขนาด 0.24 เมตร จํานวน 2
ทอน และขนาด 0.3 เมตร จํานวน 2 ทอน
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3.1.3. การคํานวนการใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x3.2มม.
ในโครงการบานกูภัยจะใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x3.2มม. สําหรับทําคานหลัก
(Main Beam) ในแบบกอสรางของทางผูออกแบบจะกําหนดให
คานหลัก MB-1 มีความยาวที่ 3.4 เมตร จํานวน 3 ทอน
คานหลัก MB-2 มีความยาวที่ 3.5 เมตร จํานวน 2 ทอน
ซึ่งเปนความยาวที่ถูกกําหนดดวยชวงเสา ดังนั้นจึงตองตัด-เชื่อมเหล็กตามขนาดให
พอดี โดยจากการวิเคราะหแลว ในจํานวนการตัดนอยครั้งที่สุด ทําใหมีเศษเหลือของเหล็กนอย
ที่สุด และงายตอการใชงาน กําหนดการตัดดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงวิธีการใชเหล็กรูปตัวซีขนาด 100x50x3.2 มม.
จํานวนเหล็ก
ความยาวที่ตดั (เมตร)
เศษเหลือ หมายเหตุ
เหล็กเสนที่ 1
3.4
2.6
MB-1-1
เหล็กเสนที่ 2
3.4
2.6
MB-1-2
เหล็กเสนที่ 3
3.4
2.6
MB-1-3
เหล็กเสนที่ 4
3.5
2.5
MB-2-1
เหล็กเสนที่ 5
3.5
2.5
MB-2-2
เพราะฉะนั้นในการกอสรางบานกูภัยหนึ่งหลังจะใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x3.2
มม. จํานวนทั้งหมด 5 เสน โดยเหลือเศษขนาด 2.6 เมตร จํานวน 3 ทอน และขนาด 2.5 เมตร
จํานวน 2ทอน
3.1.4 การคํานวนการใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x2.3มม.
ในโครงการบานกูภัยจะใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x2.3มม. สําหรับทําคานหลัก
(Main Beam) ระเบียง บันได อเสและอกไก สําหรับโครงหนังคา ในแบบกอสรางของทาง
ผูออกแบบจะกําหนดให
คานหลัก MB-3 มีความยาวที่ 1.9 เมตร
จํานวน 2 ทอน
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คานหลัก MB-4 มีความยาวที่ 1.95 เมตร
จํานวน 1 ทอน
คานหลัก MB-5 มีความยาวที่ 2.85 เมตร
จํานวน 6 ทอน
บันได
ST-1 มีความยาวที่ 2.5 เมตร
จํานวน 2 ทอน
บันได
ST-2 มีความยาวที่ 0.69 เมตร
จํานวน 9 ทอน
อเส
RB-1 มีความยาวที่ 8.2 เมตร
จํานวน 3 ทอน
อเส
RB-2 มีความยาวที่ 3.5 เมตร
จํานวน 3 ทอน
อกไก
RB-3 มีความยาวที่ 1.2 เมตร
จํานวน 3 ทอน
ในสวนของคานหลัก และโครงผนังสวนบนจะเปนความยาวที่ถูกกําหนดดวยชวงเสา
ดังนั้นจึงตองตัด เชื่อมเหล็กตามขนาดใหพอดี แตในสวนอื่น เชน อเส และอกไก ผูศึกษาได
เปลี่ยนแปลงใหเกิดความเหมาะสมกับขนาดมาตราฐานของเหล็ก โดยจากการวิเคราะหแลว อเสที่
ความยาว 8.2 เมตร ทําใหเกิดเศษเหลือเปนจํานวนมาก หากลดขนาดมาอยูที่ 8 เมตร จะทําให
เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x2.3มม. มีเศษเหลือของเหล็กนอยที่สุด กําหนดการตัดดังนี้
RB-1 มีความยาวที่ 8.2 เมตร กําหนดตามยาวใหมที่ 8 เมตร
อเส
ตารางที่ 10 แสดงวิธีการใชเหล็กรูปตัวซีขนาด 100x50x2.3 มม.
จํานวนเหล็ก
ความยาวที่ตดั (เมตร)
เศษเหลือ หมายเหตุ
เหล็กเสนที่ 1
6
+2
0
เหล็กเสนที่
2 มาตัด
RB-1-1
เสนที2่
ขนาด
เหล็กเสนที่ 3
6
+2
0
2เมตร
RB-1-2
เสนที2่
จํานวน 3
เหล็กเสนที่ 4
6
+2
0
ทอน
RB-1-3
เสนที2่
เหล็กเสนที่ 5
เหล็กเสนที่ 6
เหล็กเสนที่ 7

3.5
MB-2-1
3.5
MB-2-2
3.5
MB-2-3

2.5
ST-1-1
2.5
ST-1-2
-

-

-

0
0
2.5
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จํานวนเหล็ก
เหล็กเสนที่ 8

ความยาวที่ตดั (เมตร)
เศษเหลือ หมายเหตุ
2.85
1.9
1.2
0.05
MB-5-1 MB-3-1 RB-3-1
เหล็กเสนที่ 9
2.85
1.9
1.2
0.05
MB-5-2 MB-3-2 RB-3-2
เหล็กเสนที่ 10
2.85
1.95
1.2
0
MB-5-3 MB-4-1 RB-3-3
เหล็กเสนที่ 11
2.85
2.85
0.3
MB-5-4 MB-5-5
เหล็กเสนที่ 12
2.85
0.69
2.46
MB-5-6
ST-2-1
เหล็กเสนที่ 13
0.69x18
0.40
ST-2
เพราะฉะนั้นในการกอสรางบานกูภัยหนึ่งหลังจะใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x2.3
มม. จํานวนทั้งหมด 13 เสน โดยเหลือเศษที่ 2.5 เมตร จํานวน 1 ทอน ขนาด 2.46 เมตร จํานวน 1
ทอน ขนาด 0.3เมตร จํานวน 1 ทอนและขนาด 0.4 เมตร จํานวน 1 ทอน
3.1.5. ในโครงการบานกูภัยจะใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 75x38x2.3มม. สําหรับทําคาน
รอง (Sub Beam) และ จันทัน ในแบบกอสรางของทางผูออกแบบจะกําหนดให
คานรอง SB-1 มีความยาวที่ 6 เมตร
จํานวน 8 ทอน
คานรอง SB-2 มีความยาวที่ 2.85 เมตร
จํานวน 5 ทอน
คานรอง SB-3 มีความยาวที่ 3.05 เมตร
จํานวน 5 ทอน
จํานวน 14 ทอน
จันทัน
RB-4 มีความยาวที่ 3.5 เมตร
ตารางที่ 11 แสดงวิธีการใชเหล็กรูปตัวซีขนาด 75x38x2.3 มม.
จํานวนเหล็ก
ความยาวที่ตดั (เมตร)
เศษเหลือ หมายเหตุ
เหล็กเสนที่ 1
6
0
SB-1-1
เหล็กเสนที่ 2
6
0
SB-1-2
-
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จํานวนเหล็ก
เหล็กเสนที่ 3
เหล็กเสนที่ 4
เหล็กเสนที่ 5
เหล็กเสนที่ 6
เหล็กเสนที่ 7
เหล็กเสนที่ 8
เหล็กเสนที่ 9
เหล็กเสนที่ 10
เหล็กเสนที่ 11
เหล็กเสนที่ 12
เหล็กเสนที่ 13
เหล็กเสนที่ 14
เหล็กเสนที่ 15

6
SB-1-3
6
SB-1-4
6
SB-1-5
6
SB-1-6
6
SB-1-7
6
SB-1-8
2.85
SB-2-1
2.85
SB-2-2
2.85
SB-2-3
2.85
SB-2-4
2.85
SB-2-5
3.5
RB-4-1
3.5
RB-4-2

ความยาวที่ตดั (เมตร)
3.05
SB-3-1
3.05
SB-3-2
3.05
SB-3-3
3.05
SB-3-4
3.05
SB-3-5
-

-

เศษเหลือ
0

หมายเหตุ

0
0
0
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
(2.5)
(2.5)

นําไปตัด
เปน 2เมตร
นําไปตัด
เปน 2เมตร
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จํานวนเหล็ก
เหล็กเสนที่ 16
เหล็กเสนที่ 17
เหล็กเสนที่ 18
เหล็กเสนที่ 19
เหล็กเสนที่ 20
เหล็กเสนที่ 21
เหล็กเสนที่ 22
เหล็กเสนที่ 23
เหล็กเสนที่ 24
เหล็กเสนที่ 25
เหล็กเสนที่ 26
เหล็กเสนที่ 27
เหล็กเสนที่ 28

3.5
RB-4-3
3.5
RB-4-4
3.5
RB-4-5
3.5
RB-4-6
3.5
RB-4-7
3.5
RB-4-8
3.5
RB-4-9
3.5
RB-4-10
3.5
RB-4-11
3.5
RB-4-12
3.5
RB-4-13
3.5
RB-4-14
6
RB-1-1

ความยาวที่ตดั (เมตร)
+2
จากเศษ2.5
-

-

เศษเหลือ
(2.5)
(2.5)
(2.5)
(2.5)
(2.5)
(2.5)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
0.5

หมายเหตุ
นําไปตัด
เปน 2เมตร
นําไปตัด
เปน 2เมตร
นําไปตัด
เปน 2เมตร
นําไปตัด
เปน 2เมตร
นําไปตัด
เปน 2เมตร
นําไปตัด
เปน 2เมตร
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จํานวนเหล็ก
เหล็กเสนที่ 29

6
RB-1-2

ความยาวที่ตดั (เมตร)
+2
จากเศษ2.5
-

-

เศษเหลือ
0.5

หมายเหตุ

+2
0.5
6
RB-1-3 จากเศษ2.5
+2
0.5
เหล็กเสนที่ 31
6
RB-1-4 จากเศษ2.5
+2
0.5
เหล็กเสนที่ 32
6
เสนที่2
RB-1-5
+2
0.5
เหล็กเสนที่ 33
6
RB-1-6 จากเศษ2.5
+2
0.5
เหล็กเสนที่ 34
6
RB-1-7 จากเศษ2.5
+2
0.5
เหล็กเสนที่ 35
6
RB-1-8 จากเศษ2.5
เพราะฉะนั้นในการกอสรางบานกูภัยหนึ่งหลังจะใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 75x38x2.3
มม. จํานวนทั้งหมด 35 เสน โดยเหลือเศษที่ 2.5 เมตร จํานวน 6 ทอน ขนาด 0.1 เมตร จํานวน 5
ทอน และขนาด 0.5 เมตร จํานวน 8 ทอน
3.1.6 การคํานวนการใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 60x30x1.6มม.
ในโครงการบานกูภัยจะใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 60x30x1.6มม. สําหรับทําแป ในแบบ
กอสรางของทางผูออกแบบจะกําหนดให
แป RB-5 มีความยาวที่ 8.2 เมตร
แตจากการวิเคราะหแลว จะทําใหมีเศษเหลือของเหล็ก เสียทั้งวัสดุ และเวลาในการ
ตัด-เชื่อมเหล็ก ดังนั้นผูศึกษาไดทําการกําหนดความยาวใหมใหสอดคลองกับควาวยาวมาตรฐาน
เหล็กที่มีในทองตลาด ตามนี้
แป RB-5 มีความยาวที่ 8.2 เมตร กําหนดตามยาวใหมที่ 8 เมตร

เหล็กเสนที่ 30
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ตารางที่ 12 แสดงวิธีการใชเหล็กรูปตัวซีขนาด 60x30x1.6 มม.
จํานวนเหล็ก
ความยาวที่ตดั (เมตร)
เหล็กเสนที่ 1
6
+2
RB-5-1
เสนที่ 2
เหล็กเสนที่ 3
6
+2
RB-5-2
เสนที่ 2
เหล็กเสนที่ 4
6
+2
RB-5-3
เสนที่ 2
เหล็กเสนที่ 5
6
+2
RB-5-4
เสนที่ 6
เหล็กเสนที่ 7
6
+2
RB-5-5
เสนที่ 6
เหล็กเสนที่ 8
6
+2
RB-5-6
เสนที่ 6
เหล็กเสนที่ 9
6
+2
RB-5-7
เสนที่ 11
เหล็กเสนที่ 10
6
+2
RB-5-8
เสนที่ 11
-

-

เศษเหลือ หมายเหตุ
0
เหล็กเสนที่
2 มาตัด
ขนาด
0
2เมตร
จํานวน 3
0
ทอน
0
0
0
0
0
2

เหล็กเสนที่
6 มาตัด
ขนาด
2เมตร
จํานวน 3
ทอน
เหล็กเสนที่
11 มาตัด
ขนาด
2เมตร
จํานวน 3
ทอน

เพราะฉะนัน้ ในการกอสรางบานกูภยั หนึ่งหลังจะใชเหล็กรูปตัวซี ขนาด 60x30x1.6มม.
จํานวนทั้งหมด 11 เสน โดยเหลือเศษที่ 2 เมตร
จากการศึกษา วิเคราะห การใชวัสดุประเภทเหล็กในโครงการบานกูภัย จะสามารถ
สรุปจํานวนการใชเหล็กรูปพรรณในขนาดตางๆของบานในโครงการบานกูภัย จํานวน 1หลัง ไดดัง
ตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 13 แสดงสรุปการใชเหล็กรูปพรรณของโครงการบานกูภัย
ชนิดของเหล็ก
ขนาด
ความ จํานวน จํานวนเศษเหลือ
หมายเหตุ
(ม.ม)
หนา
(เสน)
(เมตร)
(ม.ม)
เหล็กกลอง
100x100
2
7
1
50x50
1.2
15
0.2,0.24,0.3
เหล็กรูปตัวซี
100x50
3.2
5
2.6,2.5
100x50
2.3
13 2.5,2.46,0.3,0.4
75x38
2.3
35
2.5,0.1.0.5
60x30
1.6
11
2
ในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยจะเหล็กกลอง ขนาด 100x100x2มม.จํานวน
ทั้งหมด 7 เสน โดยเหลือเศษขนาด 1เมตร ทั้งหมด 6ทอน ขนาด 50x50x1.2มม.จํานวนทั้งหมด 15
เสน โดยเหลือเศษขนาด 0.20 เมตร จํานวน 1 ทอน ขนาด 0.24 เมตร จํานวน 2ทอน และขนาด
0.3 เมตร จํานวน 2 ทอน เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x3.2มม. จํานวนทั้งหมด 5 เสน โดยเหลือ
เศษขนาด 2.6 เมตร จํานวน 3 ทอน และขนาด 2.5 เมตร จํานวน 2ทอน เหล็กรูปตัวซี ขนาด
100x50x2.3มม. จํานวนทั้งหมด 13 เสน โดยเหลือเศษที่ 2.5 เมตร จํานวน 1 ทอน ขนาด 2.46
เมตร จํานวน 1 ทอน ขนาด 0.3เมตร จํานวน 1 ทอนและขนาด 0.4 เมตร จํานวน 1 ทอน เหล็กรูป
ตัวซี ขนาด 75x38x2.3 มม. จํานวนทั้งหมด 35 เสน โดยเหลือเศษที่ 2.5 เมตร จํานวน 6 ทอน
ขนาด 0.1 เมตร จํานวน 5 ทอน และขนาด 0.5 เมตร จํานวน 8 ทอนเหล็กรูปตัวซี ขนาด
60x30x1.6มม. จํานวนทั้งหมด 11 เสน โดยเหลือเศษที่ 2 เมตร
โดยเปนการคํานวนการใชเหล็กตอบาน 1 หลัง โดยการตัด ใหพอดี มีการเชื่อมนอย
ที่สุด เพราะการเชื่อมจะเสียทั้งเวลา และคาใชจายในการเชื่อม ซึ่งในการกอสรางบานในโครงการ
บานกูภัยที่ ต.ชอแฮ และ ต.นาตอง จังหวัดแพรจะมีบานในโครงการ 48หลัง ซึ่งก็จะสามารถ
คํานวน เพื่อลดเศษวัสดุลงไดอีกตามสัดสวนของโครงการ
3.2 วีวาบอรด
ในการออกแบบบานในโครงการบานกูภัยจะถูกออกแบบโดย
ระบบพิกัด (Modular System) ที่ยึดขนาดของวีวาบอรดขนาด 2.4x1.2 เมตร เปนมาตรฐาน
เพราะฉะนั้นการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย จึงใช ไดถูกออกแบบใหใชวีวาบอรดไดอยางลง
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ตัว โดยไมตองเสียเวลาในการตัดประกอบมากนัก เพราะในการตัดแผนวีวาบอรด จะตองเสียเวลา
และใชแรงงานในการตัด เนื่องจากตัวแผนวีวาบอรดเปนวัสดุที่มีความแข็งสูง

ภาพที่ 38 แสดงการตัดแผนวีวาบอรด
จากการศึกษาแบบกอสรางแลว ทางผูออกแบบไดยึดเอาขนาดของวีวาบอรดในการกรุ
ผนังเปนระบบพิกัด (Modular System) ในการออกแบบบานในโครงการบานกูภัยนี้ ดังนั้นการใชวี
วาบอรดหนา 10 มม. สําหรับเปนวัสดุบุผนัง จะสามารถใชไดอยางไมเหลือเศษ แตจะเหลือเศษวี
วาบอรดขนาดหนา 20มม.ที่ใชสําหรับเปนพื้นบาน โครงการบานกูภัยจะใชวีวาบอรดทั้งหมด 2
ขนาด เปนจํานวนดังนี้
ตารางที่ 14 สรุปการใชวีวา บอรดของโครงการบานกูภัย
ขนาดและความหนาวีวาบอรด
ตําแหนง
จํานวน หมายเหตุ
(ม.ม)
(แผน)
วีวาบอรดขนาด 2400x1200x20มม.
พื้นบาน
11
วีวาบอรดขนาด 2400x1200x20มม.
ผนังบาน
16
สามารถแยกขนาดและวิธีการใชไดดังนี้
1. การคํานวนการใชวีวาบอรดสําหรับพืน้ บาน
วีวาบอรดขนาด 2.4x1.2 เมตร หนา 20มม. จํานวน 8 แผน
วีวาบอรดขนาด 1.2x1.2 เมตร หนา 20มม. จํานวน 1 แผน
วีวาบอรดขนาด 2.4x0.8 เมตร หนา 20มม. จํานวน 1 แผน
วีวาบอรดขนาด 2x0.65 เมตร หนา 20มม. จํานวน 1 แผน
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ภาพที่ 39 แสดงการใชววี าบอรดเปนวัสดุปูพื้น
ในการใชวีวาบอรดเปนวัสดุปูพื้น จะตองใช วีวาบอรดแผนใหมทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะ
ใช วีวาบอรดขนาดหนา 20มม. ทั้งหมด 11 แผน นํามาตัดใหไดขนาดตามระบุ
การคํานวนการใชวีวาบอรดสําหรับผนังบานผนังบานจะใชวีวาบอรดขนาด 2.4x1.2
เมตร หนา 20มม.จํานวน 16 แผน
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ภาพที่ 40 แสดงการใชววี าบอรดเปนวัสดุบุผนัง
ซึ่งจากการศึกษาพบวา
1. ในการใชวีวาบอรดเปนวัสดุปูพื้น จะตองตัดวีวาบอรดออกเปนมุมเล็กๆ เพื่อให
สามารถเขาไดพอดีกับชวงของเสา และชวงของหนาตาง ซึ่งเปนชองเล็กๆ ตามลักษณะของวีวา
บอรดจะเปนวัสดุที่ตัดดวยเลื่อยธรรมดาไดยากมาก เพราะมีสวนผสมของซีเมนต ดังนั้นจึงตองใช
เครื่องมือตัดไฟฟา และในการทํางานจริง ทางชางจะตัดวีวาบอรดที่พื้นที่กอสรางเพื่อในสามารถ
เขาไดกับหนางานจริงใหไดมากที่สุด จึงจะตองนําเครื่องมือตัดไฟฟา ไปที่พื้นที่กอสรางดวย ซึ่งใน
บางพื้นที่ก็จะประสบปญหาเดียวกับการเชื่อมเหล็ก คือไฟฟาเขาไมถึง ทําใหการทํางานลาชาได
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2. วีวาบอรดเปนวัสดุที่ทนทาน แตมีขอดวยอยูในบริเวณขอบของแผน ซึ่งเปนบริเวณ
ที่โดนน้ําและจะเสื่อมสภาพ ทําใหในการทํางานจะตองเก็บรักษาวีวาบอรดใหเรียบรอย
3.3 หลังคาลอนคู เปนอีกหนึ่งวัสดุที่ทางชาวบานจะไดรับจากทางโครงการ จาก
การศึกษาและวิเคราะหแบบกอสราง แลวพบวา ขนาดของหลังคาลอนคูที่ใชในโครงการบานกูภัย
คือ 1.2x0.5 เมตร มีความเหมาะสมกับโครงสรางหลังคาของบาน โดยวางเหลื่อมกัน 10 ซม.

ภาพที่ 41 แสดงการวางหลังคาลอนคู
เพราะฉะนั้นการใชกระเบื้องลอนคู ทั้งหมด 6 แถว แถวละ 20 แผน รวมแลวจะใช
กระเบื้องลอนคู 120 แผน ตอหลัง
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ผลการศึกษาดานแรงงานในการกอสราง
ในโครงการบานกูภัยที่จังหวัดแพร ซึ่งเปนโครงการตัวอยาง และเปนโครงการบานกูภัย
แหงแรกนั้น จากการสัมภาษณ6ที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในโครงการบานกูภัยที่จังหวัดแพร จะเปน
การใชแรงงานนักศึกษาชาง และอาจารยผูควบคุม โดยจะสามารถแบงจํานวนคนตามหนาที่ใน
การกอสราง ซึ่งเรี ยกไดวาเปนแรงงานที่มีทักษะในการกอสรางทั้งหมด และมีแรงงานอยูเปน
จํานวนมาก เพราะสามารถอาศัยความรวมมือจากนักศึกษาได แตจากแนวทางในการดําเนินการ
ของบ า นกู ภั ย ที่ ต อ งการชาวบ า นมี ส ว นร ว มในการก อ สร า งให ม ากที่ สุ ด ทางผู ศึ ก ษาจึ ง ต อ ง
ทําการศึกษาลักษณะการดําเนินงานกอสรางของทางวิทยาลัยเทคนิคแพร ในการเตรียมชิ้นสวน
และการประกอบติดตั้ง โดยละเอียด เพื่อนํามาวิเคราะห หาจํานวนแรงงานที่ตองการใชในการ
กอสรางบานกูภัย และสามารถกําหนดจํานวนแรงงานที่แทจริงได
แนวทางในการดําเนินงานในการกอสรางบานกูภัยจํานวน 48 หลัง ที่ตําบลชอแฮ และ
ตําบลนาตอง ของวิทยาลัยเทคนิคแพรนั้น จะสามารถสรุปการดําเนินงานไดดังนี้
การกอสรางทางวิทยาลัยจะใชนักศึกษาชางเปนแรงงานในการดําเนินการกอสราง และ
มี อ าจารย ผู ค วบคุ ม ดู แ ลความถู ก ต อ งและเรี ย บร อ ย รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 54 คน โดยท า น
ผูอํานวยการจะแบงกลุมนักศึกษาแรงงานออกเปน 3 กลุม กลุมละ 16 คน โดยมีอาจารยหรือ
หัวหนาควบคุม 2 ทาน ตอ 1กลุม รับผิดชอบบาน 16หลัง ในการดําเนินการในกลุมยอยจะแบง
บานในการดําเนินการออกเปน 4 หลัง เปนกลุมยอย เพราะฉะนั้นในการดําเนินงาน โดยแรงงาน
ชางทั้งหมด 16 คน (ผูควบคุม 2 คน) จะดําเนินการกอสรางบานที่ละ 4 หลัง

6
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แรงงานฝมือ
กลุมที่ 1
อาจารยควบคุม
2ทาน

แรงงานชาง 10-15คนตอกลุม

กลุมละ 4คนตอบาน 4หลัง

แรงงานฝมือ
กลุมที่ 2

แรงงานฝมือ

กลุมที่ 3

อาจารยผูควบคุม นักศึกษา
จํานวนบาน
6 ทาน
48 คน
48 หลัง
แผนภาพที่ 4 แสดงการดําเนินการแบงแรงงานในกอสรางของทางวิทยาลัยเทคนิคแพร
โดยเมื่อพิจารณาจากการออกแบบบานในโครงการบานกูภัย ทางผูออกแบบไดเลือกใช
ระบบการกอสรางแบบสําเร็จรูป (Knock Down) เพื่อใหงาย สะดวกตอการกอสรางและการติดตั้ง
เพราะมีการวางแผนการกอสราง ขั้นตอนการประกอบติดตั้ง เปนลําดับขั้นตอนอยูแลว ชาวบานก็
จะสามารถที่จะนําไปประกอบไดดวยตนเอง แตอยางไรก็ตามในการผลิตชิ้นสวนประกอบการ
กอสราง (การตัดตอ เชื่อม เจาะรู เหล็ก) เปนขั้นตอนที่ตองมีความชํานาญในทางการกอสราง
เพราะเปนชิ้นสวนที่ตองการความแมนยําสูง และตองใชความละเอียดในการผลิตชิ้นสวนประกอบ
อาคาร เพื่อใหการประกอบสามารถดําเนินไปไดอยางเรียบรอย ไมเกิดขอผิดพลาด ดังนั้นจาก
การศึกษา ทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการใชแรงงานในการกอสราง โดยจะใชผูที่จะทําการ
กอสราง (ในที่นี้ขอเรียกวา แรงงาน) ออกเปน 2 กลุมใหญคือ
รวม

74
1. กลุมที่ 1 แรงงานฝมือ (Skilled Labors) จะเปนแรงงานชาง ที่มีทักษะในการทํางาน
สูง จะเปนกลุ มที่ จัดเตรีย ม วัสดุ สําหรับการผลิตชิ้น สวนประกอบอาคารตางๆ ตามคูมื อผลิต
ชิ้นสวนประกอบที่ทางโครงการแนบไปกับแบบกอสราง และชวยตรวจสอบควบคุมการ ปรับพื้นที่
รังวัด และทําฐานรากที่เหมาะสม
2. กลุมที่ 2 แรงงานทั่วไป (Non-Skilled Labors) ซึ่งจะเปนชาวบานผูประสบภัยเอง
หรืออาสาสมัครในการกอสราง เปนกลุมแรงงานที่ ไมจําเปนที่จะตองมีความรูทางดานการกอสราง
เลย โดยในการกอสรางจะอาศัย คูมือการประกอบติดตั้งบาน ที่ทางโครงการแนบมาให
ผูศึกษาจึงไดจัดทําคูมือผลิตชิ้นสวนประกอบแยกออกจาก คูมือประกอบติดตั้งชิ้นสวน
เพื่อแยกคูมือตามกลุมของแรงงานในการทํางาน และเพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการนําคูมือใน
การกอสรางนี้ไปใชยังพื้นที่ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอื่นๆ จึงได
ดังนั้นจากลักษณะการดําเนินการกอสรางของทางวิทยาลัยเทคนิคแพรที่ใชนกั ศึกษาใน
ทั้งการเทฐานราก ผลิตชิ้นสวนประกอบอาคาร และการประกอบติดตั้งชิ้นสวนอาคารที่หนาพื้นที่
กอสรางนั้น เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาในชวงของการเทฐานราก และประกอบติดตั้งชิ้นสวนที่
หนาพื้นที่กอสรางนั้น ไมจําเปนที่จะตองใชแรงงานที่มีทักษะ โดยสามารถมอบหมายใหเปนหนาที่
ของแรงงานทั่วไป หรือชาวบานผูประสบภัยเปนผูดําเนินการเองได โดยอาศัยการควบคุมดูแลจาก
อาจารย หรือผูควบคุมงานเทานั้น
เมื่อทําการพิจารณาตามขั้นตอนในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย ที่แบงเปน 5
ขั้นตอนใหญแลว สามารถกําหนดลักษณะของแรงงานที่ใชในการดําเนินงาน ไดดังนี้
แรงงานฝมือ
1. การวางแผนการดําเนินงาน
2. งานฐานราก
แรงงานทั่วไป และผูควบคุม
3. การผลิตชิ้นสวนประกอบการกอสราง
แรงงานฝมือ
4. การติดตั้งและประกอบชิ้นสวนประกอบอาคาร
แรงงานทั่วไป และผูควบคุม
5. การติดตั้งชิ้นสวนประกอบอาคารอื่นๆ
แรงงานทั่วไป และผูควบคุม
และเมื่อพิจารณาตามพื้นที่กอสรางบานจํานวน 48หลัง แบงออกเปน ตําบลชอแฮ
(บาน 12หลัง) และตําบลนาตอง (บาน 36หลัง) ในการศึกษาครั้งนี้จะใชการแบงกลุมของการ
ดําเนินงาน คือ กลุมละ 4 หลัง เปนหลักโดยคงระยะเวลาในการกอสรางไวที่ 24 วัน ดังนั้นในการ
กอสรางจะสามารถแบงจํานวนแรงงานไดดังนี้
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวนของแรงงานในแตละชวงการกอสราง
ขั้นตอนในการ
ตําบลชอแฮ
ตําบลนาตอง
ดําเนินงาน
(บาน 12หลัง)
(บาน 36หลัง)
จํานวนแรงงาน จํานวนแรงงาน จํานวนแรงงาน จํานวนแรงงาน
ฝมือ (คน)
ทั่วไป (คน)
ฝมือ (คน)
ทั่วไป (คน)
การวางแผนการ
6
54
ดําเนินงาน
งานฐานราก
6
54
324
ก า ร ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว น
42
42
ประกอบการกอสราง
การติดตั้งและประกอบ
6
36
54
324
ชิ้นสวน
ก า ร ติ ด ตั้ ง ชิ้ น ส ว น
6
36
54
324
ประกอบอาคารอื่นๆ
ดังนั้นจะสามารถสรุปจํานวนแรงงาน ที่ตองการใชเปรียบเทียบกับระยะเวลา ในการ
กอสรางบานกูภัยของทางวิทยาลัยเทคนิคฯ โดยเมื่อตองการใหใชเวลาในการกอสรางเทากันแลว
คือ 24 วัน จะตองใชแรงงาน ในตําบลชอแฮ แบงเปนแรงงานฝมือรวม 42 คน และแรงงานทั่วไป
รวม 36 คน ในตําบลนาตอง แบงเปนแรงงานฝมือรวม 54 คน และแรงงานทั่วไป รวม 324 คน
รวมทั้งสองพื้นที่บานจํานวน 48หลัง ใชแรงงานฝมือ 98 คน และแรงงานทั่วไป 360 คน
โดยจํานวนแรงงานที่ใชในการกอสรางจะเปนจํานวนแรงงานที่สามารถกอสรางบาน
กูภั ย ให แล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา 24 วั น โดยหากพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ใดที่ มี จํ า นวนแรงงานไม
เพียงพอ ก็จะตองยืดระยะเวลาในการกอสรางบานออกไปตามสัดสวนของแรงงานที่ใช
ผลการศึกษาคาใชจายในการกอสราง
จากการศึกษาคาใชจายในการกอสรางจากใบประมาณราคาคากอสรางของบานใน
โครงการบานกูภัย สามารถสรุปคาใชจายไดดังนี้
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ตารางที่ 16 แสดงรายการคาใชจายแยกตามหมวดงาน
รายการ
ราคา(บาท)
คาวัสดุหลัก
31408
คาวัสดุประกอบ
17664
คาแรง
31250

รอยละ
39
22
39

หมายเหตุ

รวม
80322
100
ที่มา : ใบประมาณราคาคากอสราง โครงการบานกูภัย วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ราคา

คาแรง
38.91%

คาวัสดุหลัก
39.10%

คาวัสดุ
ประกอบ
21.99%

แผนภาพที่ 5 แสดงรายการคาใชจายแยกตามหมวดงาน
จะเห็นไดวาคาใชจายที่สูงที่สุดจะมาจากวัสดุโครงสราง เปนจํานวนเงิน 31408 บาท
หรือคิดเปน รอยละ39.10 และคาวัสดุประกอบ 17664 บาทคิดเปน รอยละ 21.99 และ คาแรงใน
การกอสราง 31250 บาท คิดเปน รอยละ 38.91
โดยจากการศึกษาในการใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาใช
ควบคุมในการกอสรางบาน โครงการบานกูภัย จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงราคาคาใชจายของ
โครงการบานกูภัย แยกตามรายการ ได 2 รายการ
1. การใชวัสดุ จะแบงไดเปน 2 แบบ คือ
1.1 การใชวัสดุหลัก
1.2 การใชวัสดุประกอบ
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โดยในการศึกษาครั้งนี้จะมุงเฉพาะการใชวัสดุหลักเทานั้น เพราะเปนวัสดุที่ไดจากทาง
โครงการ สวนวัสดุประกอบเปนวัสดุที่ตองซื้อหาจากในทองที่ ดังนั้นราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามทองที่นั้นๆ
การกําหนดการใชวัสดุโดยเนนที่ความแข็งแรงการใชงานของวัสดุ และปริมาณการใช
วัสดุ เฉพาะการใชวัสดุโครงสรางเหล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเหล็กในใบประมาณราคาคา
กอสราง ซึ่งเปนจํานวนที่ทางวิทยาลัยเทคนิคฯเปนคํานวนการใชเหล็กและผูประมาณราคา ตาม
เทคนิควิธีที่ผูควบคุมงานกําหนด ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนการใชเหล็กเปรียบเทียบกับจํานวนในใบประมาณราคา
ลําดับ
รายการ
จํานวนจาก จํานวนจาก สวน
หมาย
ที่
ใบประมาณ การวาง
ตาง
เหตุ
ราคา(ทอน) แผนการใช
เหล็ก(ทอน)
1. เหล็กกลอง100x100x2มม.X6.00
6
7
+1
2. เหล็ก C100x50x3.2มม.X6.00
4
5
+1
3. เหล็ก C100x50x2.3มม.X6.00
11
13
+2
4. เหล็ก C75x38x2.3มม.X6.00
23
35
+12
5. เหล็ก C60x30x1.6มม.X6.00
13
11
+2
6. เหล็ก กลอง50x50x1.2มม.X6.00
53
15
38
ที่มา : จากการศึกษา
ในการผลิตชิ้นสวนประกอบอาคารของทางวิทยาลัยเทคนิคแพร จะเปนการตัดตอ
เชื่อมเหล็กเปนสวนมาก แตจากการศึกษา พบวาการเชื่อมเหล็กจะเปนการลดกําลังความแข็งแรง
ของเหล็กได ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงกําหนดวิธีการในการใชเหล็กใหมีการเชื่อมตอ
นอยที่สุด ซึ่งนั่นก็จะทําใหมีปริมาณการใชเหล็กเพิ่มขึ้นดวย แตจากการศึกษาจะพบวา มีปริมาณ
การใชเหล็กที่ เมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะตางกันมาก ไดแก
1. เหล็ก C75x38x2.3มม.X6.00 จากการคํานวนมีตองใชเหล็กมากขึ้นถึง 12 เสน ซึ่ง
จาการวิเคราะห พบวาเปนเหล็กที่ใชสําหรับโครงสรางหลังคา ที่ตองใชเหล็กในความยาวทีม่ ากกวา
มาตรฐาน ดังนั้นในการคํานวนของผูศึกษาจึงไดคํานวนโดยคํานึงถึงความแข็งแรงของโครงสราง
จะกําหนดการเชื่อมเพียง 1 ครั้งตอเสน จึงทําใหตองใชเหล็กขนาดนี้มากขึ้นเปนพิเศษ
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2. เหล็กกลอง50x50x1.2มม.X6.00 จากการคํานวนการใชแลว จะพบวามีการใชเหล็ก
ขนาดนี้ลดลง 38เสน เนื่องจากการเปนเหล็กกลองที่ใชกับโครงสรางผนัง ที่จะตองตัดเหล็กเปน
ขนาดเล็กหลายชิ้น ทําใหเหล็ก 1 เสน สามารถใชไดเปนชิ้นสวนหลายชิ้น เพียงแตตองมีการ
คํานวนที่ดีเทานั้น
จํานวนวีวาบอรด ที่ใชในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย จากการศึกษา จะใช วี
วาบอรดขนาดหนา 20มม. ทั้งหมด 11 แผน และวีวาบอรดขนาด 2.4x1.2 เมตร หนา 20มม.
จํานวน 16 แผน ซึ่งเทากันกับการประมาณราคาวัสดุโดยวิทยาลัยเทคนิคแพร
การใชกระเบื้องลอนคู ที่ใชในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย รวมแลวจะใช
กระเบื้องลอนคู 120 แผน ครอบสันลอนคูตอหลัง 20แผน ซึ่งลดลงจากที่ทางวิทยาลัยเทคนิคได
คํานวนเอาไว ที่ กระเบื้องลอนคู159 แผน
ดังนี้เมื่อมีการวางแผนการใชวัสดุกอสรางของโครงการบานกูภัยแลว จะสามารถสรุป
คาใชจายดานวัสดุโครงสรางไดดังนี้
ตารางที่ 18 แสดงราคาวัสดุโครงสรางหลักเมื่อมีการวางแผนการใชวัสดุ
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการ

จํานวน

หนวย

เหล็กกลอง100x100x2มม.X6.00
เหล็ก C100x50x3.2มม.X6.00
เหล็ก C100x50x2.3มม.X6.00
เหล็ก C75x38x2.3มม.X6.00
เหล็ก C60x30x1.6มม.X6.00
เหล็ก กลอง 50x50x1.2มม.X6.00
เหล็ก L50x50x5มม.X6.00
แผน Viva Board 1.20x2.40หนา
10มม.
แผนViva Board 1.20x2.40หนา 10
มม.
กระเบื้องลอนคู 0.50x1.20
ครอบสันลอนคู

7
5
13
35
11
15
5
16

ทอน
ทอน
ทอน
ทอน
ทอน
ทอน
ทอน
แผน

ราคาหนวย
ละ(บาท)
570
348
246
222.5
200
204
312.5
0

11

แผน

0

0

120
20

แผน
แผน

22
15

3498
300

รวมคาวัสดุโครงสราง

จํานวนเงิน
บาท
สต.
3990
1740
3198
7787
50
2200
3060
50
1562
0

26478
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ดั ง นั้ น ในการวางแผนการใช วั ส ดุ ตามหลั ก การของลี น คอนสตรั๊ ก ชั่ น (Lean
Construction) โดยเฉพาะวัสดุโครงสรางจะทําใหคาใชจายในสวนวัสดุโครงสราง เปนจํานวน
26478 บาท ซึ่งจากราคาที่ทางวิทยาลัยเทคนิคประมาณจํานวนและราคาวัสดุโครงสรางเอาไวที่
31408 บาท ดังนั้นการวางแผนการใชวัสดุจะทําใหสามารถลดคาใชจายลงได เปนจํานวน 4930
บาท หรือคิดเปน รอยละ 15.7
2. การใชแรงงานในการกอสราง โดยจากการศึกษาดานการใชแรงงานในโครงการ
บานกูภัย จะสามารถสรุปจํานวนแรงงานในแตละประเภท กําหนดโดยเมื่อใชเวลาในการกอสราง
เทากันแลว คือ 24 วัน จะตองใชแรงงานรวม 2 ตําบล ดังนี้ แรงงานฝมือรวม 98 คน และแรงงาน
ทั่วไป รวม 360 คน ดังนั้นในการคิดคาแรง ผูศึกษาไดคิดจากราคาคาแรงขั้นต่ํา ซึ่งก็จะมีความ
แตกตางกันในแตละจังหวัด ในที่นี้จะใชคาแรงขั้นต่ําของจังหวัดแพร คือ 114บาท7 สําหรับ
แรงงานทั่วไป และ 200 บาท สําหรับ แรงงานที่มีทักษะ8
ตารางที่ 19 แสดงคาแรงตอขั้นตอนการทํางาน
ประเภทของ จํานวนวันในการ
จํานวนบานทัง้ สิ้น 48หลัง
รวม
แรงงาน
ดําเนินการ
(บาท)
(วัน)
จํานวนแรงงาน คาแรงตอวัน
(คน)
(บาท)
แรงงานฝมือ
24
98
200
470400
แรงงานทั่วไป
24
360
114
984960
รวมเปนเงิน
1,455,360
เพราะฉะนั้นจากการศึกษาคาแรงของโครงการจะเปน 1,455,360 บาท หรือคิดเปน
30320 บาท ตอหลัง
ซึ่งในการวางแผนการใชแรงงานของโครงการบานกูภัย โดยแบงตามพื้นที่ประสบภัย
จะทําไดยาก เพราะจะไมสามารถคาดเดาการเกิด ภัยธรรมชาติตางๆได และโดยสวนมากพื้นที่

7

กระทรวงแรงงาน, “ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ําฉบับที่ 7
กระทรวงแรงงาน,” 30 ตุลาคม 2549
8
สัมภาษณ คุณบุณธรรม ผั้นเกี้ยว, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร, วิทยาลัยเทคนิค
แพร , 6 กุมภาพันธ 2550
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ประสบภั ยจะครอบคลุ ม บริเวณกวา ง ทํา ใหการวางแผนปฎิบัติง านในแตละโครงการ จะต อง
วางแผนในชวงที่เกิดเหตุการณเทานั้น จึงจะเหมาะสม
ราคาจากใบประมาณราคาคากอสราง ในสวนของแรงงานจะแสดงเปน ราคาเหมารวม
ทั้งหมดของบานในโครงการตัวอยางจํานวน 48 หลัง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000บาท (ราคา
ตอหลังเปน 31,250บาท) ซึ่งเปนราคาเหมาจายจากทางโครงการ และใชแรงงานจากนักศึกษาจาก
ทางวิทยาลัยเทคนิค เพราะฉะนั้นจากการศึกษาแลวจะทําใหทราบถึงคาใชจายทางดานแรงงานที่
แทจริง เพื่อที่จะสามารถประมาณราคาในการวางแผนการทํางานครั้งตอไปได
การใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) เพื่อเปนการวางแผนใน
การดําเนินการ เพื่อปองกัน และแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และสงผลใหเกิดความลาชา และ
อาจจะเกิดคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการดําเนินการ ในการกอสรางบานกูภัยนั้นจะสามารถกําหนด
คาใชจายตางๆของไดแก ในดาน คาวัสดุหลัก และ คาแรง ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 20 แสดงรายการคาใชจายแยกตามหมวดงาน ตอบาน 1หลัง
รายการ
ราคา(บาท)
รอยละ
หมายเหตุ
คาวัสดุหลัก
26,478
35.6
คาวัสดุประกอบ
17,664
23.7
คาแรง
30,320
40.7
รวม
74,462
100
เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายจากการประมาณราคาของทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัด
แพร กับการประมาณราคาจากการวางแผนการดําเนินการดวยหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น
(Lean Construction) จะพบวามีคาใชจายลดลง 5,860 บาท ตอหลัง คิดเปนรอยละ 7.3 เมื่อคิด
เปนจํานวน ตอบานทั้งหมดแลว จะสามารถลดคาใชจายลงไดถึง 281,280 บาท
การใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั้น (Lean Construction) มาควบคุมการกอสราง
บานในโครงการบานกูภัย โดยทางผูศึกษาไดจัดทําคูมือในการผลิตชิ้นสวนประกอบ และคูมือ
ประกอบชิ้นสวนในโครงการบานกูภัย จะทําใหสามารถกําหนดระยะเวลาในการกอสรางไดใน
ระดับหนึ่ง และสามารถควบคุมการใชวัสดุกอสรางที่มีอยูจํากัด โดยคงความแข็งแรงและใหเหลือ
เศษนอยที่สุดได และเมื่อมีการวางแผนในการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะการวาง
แผนการใชวัสดุแลว จะสามารถชวยลดคาใชจายในการกอสรางของโครงการบานกูภัยได

บทที่ 5
การวิเคราะหผล สรุปและขอเสนอแนะ
หลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) นั้นจะเนนในเรื่องของการ
วางแผนเพื่อปองกันขอผิดพลาด การสูญเสีย หรือการกําจัดสวนเกินที่ไมจําเปนออกใหมากที่สุด
ในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัยนั้น สามารถนําหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean
Construction) มาใชไดดังนี้
ดานการวางแผนปฏิบัติงานกอสราง
โดยตามหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) แลวการวางแผนการ
ทํางาน หรือการวางแผนการกอสรางนั้น เปนสวนที่สําคัญ ที่จะเปนตัวกําหนดแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ให ไ ด ม าตรฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จะช ว ยลดเวลาในการวางแผนงานและป อ งกั น
ขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง ซึ่งจะทําใหเสียเวลา และคาใชจายในการ
กอสรางได โดยจากการศึกษาการวางแผนปฏิบัติงานกอสราง จะสามารถจัดทําเปน”คูมือประกอบ
ชิ้นสวนประกอบบานกูภัย”(ภาคผนวก จ) ซึ่งเปนคูมือที่แสดงวิธีการในการประกอบ เปนลําดับ
ขั้นตอนการกอสรางบานกูภัยอยางละเอียด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ กลุมเปาหมายของคูมือเลมนี้จะ
เปนชาวบานทั่วไป คูมือจึงตองงายตอการเขาใจมากที่สุด
ดานระยะเวลาในการกอสราง
จากการนําหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาใชในการควบคุม
การกอสราง โดยจะเริ่มจากการวางแผนในการดําเนินการกอสราง เพื่อที่จะทําใหเกิดความรวดเร็ว
ในการกอสราง จะสามารถเรียงลําดับขั้นตอนในการทํางานใหมีความซอนทับกันของขั้นตอนการ
ทํางานระหวางการทํางานนอกพื้นที่กอสรางและในพื้นที่กอสราง เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของงาน
และลดระยะเวลาในการรอการติด ตั้ ง ซึ่ ง การดํ า เนิ น การกอ สร า งบ า นกู ภั ย ควรจะดํา เนิ น การ
กอสรางใหเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความทุกขรอนใหแกผูประสบภัย ดังนั้นจากการศึกษาสามารถสรุป
ระยะเวลาในการติดตั้ง โดยเรียงลําดับจากขั้นตอนการกอสราง ใหมีความตอเนื่องของงานไดดังนี้
คือ
1. ขั้นตอนของการวางแผนการดําเนินงานจะเปนการวางแผนของทั้งสองพื้นที่ในเวลา
เดียวกัน เพื่อที่จะเริ่มทําการกอสรางในเวลาตอมา ใชเวลาประมาณ 5วัน
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2. เทฐานรากของทั้งสองพื้นที่ ทิ้งไวเพื่อใหคอนกรีตเขาที่ ซึ่งจะตองใชเวลาในการทิ้ง
ใหคอนกรีตเขาที่ประมาณ 5-7วัน
3. ทําการผลิตชิ้นสวนประกอบการกอสราง ของทั้งสองพื้นที่
4. เมื่อผลิตชิ้นสวนเสร็จเรียบรอยแลว จึงขนสงไปที่พื้นที่กอสราง
5. แลวจึงทําการประกอบติดตั้ง ชิ้นสวนประกอบอาคาร
ในขั้นตอนของการเทฐานราก และขั้นตอนของการผลิตชิ้นสวนประกอบ เปนขั้นตอน ที่
ชาวบานสามารถเขามาดําเนินการเองได โดยจะใชเจาหนาที่เพื่อที่จะควบคุมดูแลการดําเนินการ
ใหเปนไปอยางถูกตอง และในชวงเวลาเดียวกันนี้เองทางแรงงานฝมือก็สามารถที่จะไปเริม่ งานผลิต
ชิ้นสวนประกอบอาคารไดพรอมๆกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะชวยลดระยะเวลาในการทํางานไดประมาณ
5 วัน
โดยจากการศึกษาการดําเนินงานของทางวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดแพรโดยใชแรงงาน
ชางจากทางวิทยาลัยจํานวน 54 คน (นักศึกษา และอาจารยผูควบคุม) กับการกอสรางบานทั้งสิ้น
48 หลั ง ในโครงการตัวอยางจะทําใหสามารถกํา หนดระยะเวลาในการก อสรางเบื้องตน จาก
จํานวนแรงงานที่จํากัดแลว จะใชเวลาในการกอสรางทั้งสิ้น 96 วัน
ดานการใชวสั ดุประกอบการกอสราง
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะวัสดุกอสรางหลักของโครงการเทานั้น ซึ่งไดแก เหล็ก วี
วาบอรด และหลังคากระเบื้องลอนคู เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการใชวัสดุใหแข็งแรง โดยให
เหลือเศษนอยที่สุด โดยจะทําการศึกษาตามหัวขอดังนี้
1. การกําหนดรหัส และหมายเลขของชิ้นสวนตามตําแหนงและหนาที่ใชสอย
ผูศึกษาจะทําการกําหนดรหัส หรือชื่อเรียกชิ้นสวนตางๆ ลงในแบบกอสรางและคูมือ
ประกอบการผลิตและการกอสราง เพื่อมีบรรทัดฐานในการกําหนดหมายเลขของชิ้นสวนแตละชิ้น
ในโครงการนั้นๆ เชนกําหนดรหัสเปนตัวยอ เชน เสา =P (Post), คานหลัก =MB (Main Beam)
เปนตน สวนชิ้นสวนที่มีชื่อซ้ํากันเชน ชิ้นสวนโครงสราง Stud (ST) ก็จะมีการกําหนดรหัสหมายเลข
โดยเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือลําดับในการติดตั้งชิ้นสวนนั้น พรอมทั้งกําหนดหมายเลขของ
ชิ้ น ส ว นนั้ น เพิ่ ม เติ ม เข า ไปเพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ความสั บ สน เมื่ อ เกิ ด การสู ญ หาย หรื อ ปะปนกั น ใน
กระบวนการติดตั้ง
2. การจัดเก็บชิ้นสวนตามหนาที่การใชสอยในการประกอบอาคาร
3. การศึกษาขนาดของวัสดุ ซึ่งเปนการกําหนดขนาดและชนิดหนาที่ใชสอยของเหล็ก
จะสามารถคํานวนการใชเหล็กจากแบบกอสราง และวางแผนการตัดเหลกในแตละขนาดแตละ
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ชนิด โดยจะกําหนดรูปแบบของชิ้นสวนตางๆ เปน “คูมือผลิตชิ้นสวนประกอบอาคาร” (ภาคผนวก
จ) เพื่อลดระยะเวลาในการคํานวนการผลิตชิ้นสวน และเพื่อใหชิ้นสวนไดมาตรฐานเดียวกัน
3.1. เหล็ก จะคํานวนการเหล็ก โดยจะใชการเชื่อมเหล็กใหนอยที่สุด เพื่อคง
คุณภาพ และความแข็งแกรงของเหล็กเอาไว โดยจากการศึกษาแบบกอสรางของบานกูภัยจะ
สามารถสรุปการใชเหล็กไดดังนี้
เหล็กกลอง ขนาด 100x100x2มม. จํานวนทั้งหมด 7 เสน
เหล็กกลอง ขนาด 50x50x1.2มม. จํานวนทั้งหมด 15เสน
เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x3.2มม. จํานวนทั้งหมด 5 เสน
เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x2.3มม. จํานวนทั้งหมด 13 เสน
เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75x38x2.3มม. จํานวนทั้งหมด 35 เสน
เหล็กรูปตัวซี ขนาด 60x30x1.6มม. จํานวนทั้งหมด 11 เสน
3.2. วีวาบอรด
จาการศึ ก ษาทางผู อ อกแบบได ยึ ด เอาขนาดของวี ว า
บอรดในการกรุผนังเปน Modular System ในการออกแบบบานในโครงการบานกูภัยนี้ โดยจะใชวี
วาบอรดที่ขนาด 2.4 x1.2 เมตร หนา 10มม.จํานวนทั้งสิ้น 16แผน และในสวนของวัสดุปูพื้น จะใช
วีวาบอรด 2.4 x1.2 เมตร หนา 20มม. จํานวนทั้งสิ้นทั้งหมด 11 แผน นํามาตัดใหไดนาดตามระบุ
3.3. กระเบื้องลอนคู จากการศึกษาแบบกอสรางจะสามารถสรุปจํานวนของ
การเบื้องลอนคูไดเปน 120 แผน ตอหลัง
ซึ่ ง จากการศึ ก ษาด า นการใช วั ส ดุ ตามหลั ก การของลี น คอนสตรั๊ ก ชั่ น (Lean
Construction) แล ว นั้ น นอกเหนื อ จากจะสามารถกํ า หนดการใช วั ส ดุ ไ ด อ ย า งแน น อน ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด มีความแข็งแรงทนทาน และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด ยังสามารถชวยลดปริมาณ
การใชวัสดุลง ซึ่งสงผลตอคาใชจายในการกอสรางไดอีกดวย
ดานการใชแรงงานในการกอสราง
แนวทางในการดํา เนิ น การของบา นกูภัย คื อใหค วามชว ยเหลือเท า ที่จํา เปน โดยที่
ตองการชาวบานมีสวนรวมในการกอสรางใหมากที่สุด ดวยการใชระบบการกอสรางแบบสําเร็จรูป
(Knock Down) และเพื่อใหการกอสรางเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณ ทางผูศึกษาจึงได
ดํา เนิน การวิ เ คราะห ว างแผนในการใชแ รงงานในการก อ สรา ง เพื่ อทํ า ให ก ารก อ สร า งบ า นใน
โครงการบานกูภัยสามารถนําไปใชกับโครงการอื่นๆในอนาคตไดตอไป
โดยการแบงกลุมของแรงงานจะแบงตามลักษณะของงานกอสรางบานโครงการบาน
กูภัย ซึ่งจะสามารถแยกไดเปน 2กลุม ตามวิธีการดําเนินการ คือ
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1. งานผลิตชิ้นสวนประกอบ เปนขั้นตอนที่ตองมีความชํานาญในทางการกอสราง
เพราะเปนชิ้นสวนที่ตองการความแมนยําสูง และตองใชความละเอียดในการผลิตชิ้นสวนประกอบ
อาคาร เพื่อใหการประกอบสามารถดําเนินไปไดอยางเรียบรอย ไมเกิดขอผิดพลาด โดยจะผลิต
ชิ้นสวนประกอบอาคารตางๆ ตามคูมือผลิตชิ้นสวนประกอบที่ทางโครงการแนบไปกับแบบกอสราง
เปน แรงงานฝมือ (Skilled Labors) หรือแรงงานกลุมที่ 1
2. งานประกอบติดตั้งชิ้นสวนประกอบ จะสามารถดําเนินการประกอบโดยศึกษาจาก
คูมือประกอบชิ้นสวนของโครงการบานกูภัย เปนแรงงานทั่วไป (Non-Skilled Labors) หรือแรงงาน
กลุมที่ 2
เมื่ อทําการวิเคราะหการใชแรงงานแยกตามประเภทของแรงงานแลว โดยกํา หนด
ระยะเวลาในการกอสรางตามที่ศึกษาไวที่ 24 วัน ในการกอสรางบานกูภัยในโครงการตัวอยาง
ทั้งสิ้น 48 หลัง จะตองใชแรงงานฝมือ 98 คน และแรงงานทั่วไป 360 คน โดยในการกอสรางจริง
นั้นถาแรงงานมีอยูอยางจํากัด ก็จะทําใหระยะเวลาในการกอสรางเลื่อนออกไป ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของพื้นที่ประสบภัยนั้นๆ
ดานคาใชจายในการกอสราง
เมื่อนําหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาใชในการควบคุมการ
กอสรางโครงการบานกูภัย การวางแผนการทํางาน นอกจากจะสามารถควบคุมระยะเวลาและ
แรงงานในการดําเนินงานแลวนั้น ตามผลการศึกษา จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการศึกษาดานการใชวัสดุ ในการวางแผนการใชวัสดุหลักของทางโครงการ
พบว า จะสามารถลดการใช เ หล็ ก ลงได และเนื่ อ งจากค า ใช จ า ยในการก อ สร า งบ า นกู ภั ย นั้ น
คาใชจายในดานวัสดุหลักของโครงการคิดเปนรอยละ 39 ดังนั้นในการวางแผนการใชวัสดุจึงสงผล
โดยตรงกับคาใชจายของโครงการ โดยจะทําใหสามารถลดคาใชจาย ลงไปได 5860 บาทตอหลัง
หรือ เปน 281,280 บาทของทั้งโครงการ
สรุปผลการศึกษา
ในการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย หลักการสําคัญ คือการกอสรางตองเปนไป
อยางรวดเร็วสามารถตอบสนองความตองการดานที่อยูอาศัยของผูประสบภัยไดรวดเร็วที่สุด และ
มีคุณภาพ ในราคาที่ถูก ดังนั้นการใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น (Lean Construction) มาใช
ในการควบคุมการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย โดยการวางแผนการวางแผนการปฏิบัติงาน
กอสราง ศึกษาดานระยะเวลา และแรงงานอยางละเอียดทําใหสามารถกําหนดระยะเวลาในการ
กอสรางที่สัมพันธกับจํานวนแรงงานในการกอสรางได ซึ่งสามารถใชควบคุมและกําหนดระยะเวลา
และจํานวนแรงงานไดกับโครงการในอนาคต นอกจากนั้นในการศึกษาการใชวัสดุประกอบการ
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กอสราง เพื่อที่จะกําหนดแนวทางในการใชวัสดุที่เปนวัสดุที่ไดมาจากการบริจาคใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยเหลือเศษนอยที่สุด จนสามารถกําหนดปริมาณวัสดุที่แนนอนได ซึ่งสงผลโดยตรงกับ
คาใชจายในการกอสรา ง โดยเมื่อสามารถลดการใชวัสดุ หลักลงได คาใชจายในการกอสรา ง
ทั้งหมดก็ลดลงดวย ซึ่งสามารถตอบสนองหลัก การของทางโครงการเพื่อผู ประสบภั ยไดอยา ง
สมบูรณ
ขอเสนอแนะในการศึกษา
จากการศึ ก ษาการก อ สร า งบ า นในโครงการบ า นกู ภั ย ทางผู ศึ ก ษามี ข อ เสนอแนะ
เพิ่มเติมดังนี้
1. เมื่อไดทําการศึกษาขั้นตอนในการกอสรางบานของโครงการบานกูภัยแลว ทางผู
ศึกษาไดเล็งเห็นวาระยะเวลาเปนเรื่องสําคัญ ยิ่งผุประสบภัยสามารถเขาใชพื้นที่ไดเร็วเทาไหรก็ยิ่ง
จะเปนการชวยฟนฟูจิตใจของผูประสบภัยไดเร็วยิ่งขึ้นเทานั้น จึงไดเสนอแผนในการจัดกลุมของ
บานผูประสบภัยออกเปนยอยๆ เพื่อทําใหการกอสรางสามารถดําเนินไปไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้น
จากการวิเคราะหขั้นตอนการกอสรางและวิธีดําเนินการกอสรางประกอบโครงสรางจาก
พื้นที่กอสรางจริงแลว จะพบวาในการกอสรางบานกูภัยจะตองทําการผลิตชิ้นสวนตางๆไปกองง
รวมกันในตําแหนงหนึ่งกอน แลวจึงทําการประกอบติดตั้งชิ้นสวนเหลานั้น ซึ่งในการวางแผนการ
กอสรางเชนนี้จะทําให ตําแหนงของบานที่อยูไกล ใชเวลาในการรอ และประกอบติดตั้งชากวาบาน
อื่นๆเปนเวลามาก ผูศึกษาจึงไดวิเคราะหและเสนอแนวทางในการจัดการกอสรางบานในโครงการ
บานกูภัย โดยจะเสนอใหมีการแบงกลุมของบาน ตามตําแหนงที่ตั้ง เพื่อใหการกองเก็บชิ้นสวน
ประกอบการกอสราง อยูในบริเวณใกลพื้นที่กอสราง และทําใหการกอสรางเปนไปอยางรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ตามแผนภาพตอไปนี้
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รับวัสดุจากสวนกลาง

สถานที่

สถานที่

การขนสงดวยแรงงาน

สถานที่ผลิตชิน้ สวน

พื้นที่กองเก็บ

สถานที่

การขนสงดวยยานพาหนะ

พื้นที่กองเก็บ

พื้นที่กองเก็บ

การขนสงดวยแรงงาน
สถานที่

สถานที่

สถานที่

การขนสงดวยแรงงาน
สถานที่

สถานที่

แผนภาพที่ 6 แสดงการดําเนินการกอสรางเสนอแนะ
ซึ่งเมื่อศึกษาจากพื้นที่กอสรางแลว จะสามารถแบงกลุมในการกอสรางตามตําแหนง
พื้นที่กอสรางไดดังนี้
ตําบลชอแฮ แบงไดเปน 3 กลุม
กลุมที่ 1 รหัส P1 และ P2 จํานวนรวม 2หลัง สามารถฝากกองไวไดที่โรงเรียนเมืองแพร
กลุมที่ 2 รหัส P9, P10 และ P11 จํานวนรวม 3 หลัง สามารถฝากกองไดที่สถานี
อนามัย ตําบลชอแฮ
กลุมที่ 3 รหัส P3, P4, P5, P6, P7, P8และ P12 จํานวนรวม 7หลัง สามารถฝากกองได
ที่วัดธรรมเมือง
รวมพื้นที่กอสรางบานในตําบลชอแฮเปนจํานวน 12หลัง
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กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

ภาพที่ 42 แสดงการแบงกลุม บานตามตําแหนงพืน้ ที่ตาํ บลชอแฮ
ตําบลนาตอง แบงเปน 5 กลุม
กลุมที่ 4 รหัส P23, P24, P25, P26, P27, P29, P30, P32 และP34 จํานวนรวม 9หลัง
กลุมที่ 5 รหัส P18, P19, P20, P21 และ P22 จํานวนรวม 5 หลัง
กลุมที่ 6 รหัส P11, P12, P13, P14, P15, P16 และP17 จํานวนรวม 8หลัง
กลุมที่ 7 รหัส P5, P5, P7, P8, P9, P31, P33 และP35 จํานวนรวม 8หลัง
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กลุมที่ 8 รหัส P1, P2, P3 และP28 จํานวนรวม 4หลัง
รวมพื้นที่กอสรางบานในตําบลนาตองเปนจํานวน 36หลัง

กลุมที่ 4

กลุมที่ 5
กลุมที่ 8

กลุมที่ 7

กลุมที่ 6

ภาพที่ 43 แสดงการแบงกลุม บานตามตําแหนงพืน้ ที่ตาํ บลนาตอง
จากการแบงกลุมการกอสรางบานในโครงการบานกูภัย กําหนดสถานที่กองเก็บวัสดุ
ใหใกลกับพื้นที่กอสรางใหมากที่สุด จะชวยลดระยะเวลาในการขนสงคาดวาจะชวยใหชาวบาน
ผูประสบภัย ไดรับบานเร็วยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
โครงสรางเหล็กระบบเสาและคาน
ประกอบดวยเสาเหล็กและคานเหล็ก ซึ่งสามารถนําเอาเหล็กโครงสรางรูปพรรณชนิด
ตางๆมาใชไดตามความเหมาะสม เหล็กรูปพรรณที่นิยมใชทําเสา คือเหล็กรูปปกกวาง คานรูปตัว
ไอ เหล็กรูปตัดกลวง และเสาประกอบ เสาทั่วไปมักมีรูปตัดใกลเคียงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสมมาตร
ทั้งสองแกน
เหล็กรูปพรรณที่ใชทําคาน คือเหล็กรูปปกกวาง คานรูปตัวไอ เหล็กรูปรางน้ํา ทอเหล็ก
กลวงรู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า คานประกอบ และโครงถั ก คานโดยมั่ ว ไปมั ก มี รู ป ตั ด ใกล เ คี ย ง
สี่เหลี่ยมผืนผา และสมมาตรทั่งสองแกน
ชวงพาดที่ประหยัดของโครงสรางระบบนี้ คือ 6.00-9.00 เมตร ถามีชวงพาดกวางมาก
คานจะมีหนาตัดลึก และมีน้ําหนักมาก ทําใหเกิดการแอนตัว (Deflection) มาก เหล็กรูปพรรณที่
นํามาใชทําคานขนาดใหญหาซื้อไดยากอาจจะตองประกอบขึ้นเอง
โดยหลักการแลวถาสามารถควบคุมใหอาคารมีชวงเสาเทาๆกัน หรือ มีตารางพิกัด
โครงสรางเปนรูปสี่เหลี่ยมที่เหมือนๆกันแลว โครงสรางเหล็กจะประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงมาก
โครงสรางประเภทนี้เหมาะทีจ่ ะใชกับอาคารสาธราณะ อาคารพาณิชกรรมและอาคารอุตสาหกรรม
ทั่วไป เชน อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา โรงงาน อาจมีความสูงหลายสิบชัน้ ก็ได ถาเปนอาคาร
ที่ตองรองรับน้าํ หนักมาก เสามีความสูงมาก หรือคานที่พาดชวงกวางมากกวาปกติ ก็ควรใช
โครงสรางประกอบหรือโครงสรางระบบอื่นแทน7
ลักษณะของโครงสรางระบบเสา และคานเหล็ก
1. คานพาดบนเสาแบบธรรมดา (Post and beam with freely supported)
2. คานยืน่ (Cantilever beam) โดยอาจยืน่ จากคาน หรือยืน่ จากเสา
3. โครงสรางตอเนื่องสูงหลายชัน้ (Skeleton steel frame)

7

หนา 65

จรัญพัฒน ภูวนันท ,การกอสรางดวยเหล็ก,(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร,2542) ,
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โครงสรางเหล็กจะโย หรือพังไดงายเมื่อมีแรงกระทําทางดานขางจึงอาจจําเปนตองมี
การยึดยัน (Bracing) ใหกับโครงสราง ซึ่งมีอยูหลายลักษณะดวยกัน สําหรับอาคารสูงจําเปนตองมี
โครงยึดยัน และมีรอยตอโครงสรางที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถตานทานแรงลมไดดวย
การทํารอยตอโครงสรางเหล็ก
ในการออกแบบและเขียนแบบโครงสรางเหล็ก ถึงแมวาปกติจะเปนงานของวิศวกร
โครงสรางและชางเขียนแบบวิศวกรรมก็ตาม แตสถาปนิกควรมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
เขีย นแบบมาตรฐานหรือออกแบบรอยตอแบบง ายๆ เพื่ อใชกับอาคารขนาดเล็ก หรือหรือ งาน
ทั่วๆไปไดเ องบา ง ในบางกรณีอ าจจะตอ งเน นรอยตอโครงสรา งใหมีความสวยงามเป น พิ เศษ
ผูออกแบบจึงมีหนาที่ทั้งควบคุม รูปแบบ ขนาด และสัดสวนของรอยตอทางโครงสรางที่เกิดขึ้นใหมี
ความปราณีตเรียบรอย สถาปนิกควรประสานงาน และชี้แนวทางของรูปแบบรอยตอที่ตองการ
ใหกับทางวิศวกรโครงสรางไดดวย เพื่อใหงานที่ออกมามีความถูกตอง สมบูรณ และมีคุณคาทั้ง
ดานความแข็งแรง และความสวยงาม
การทํารอยตออาคารมีอยูห ลายประเภท เชน
1. รอยตอระหวางชิ้นสวนสถาปตยกรรม
2. รอยตอระหวางชิ้นสวนโครงสราง
3. รอยตอระหวางชิ้นสวนทางสถาปตกรรม กับชิ้นสวนโครงสราง
บทบาทของสถาปนิกในการออกแบบ เขียนแบบ และใหรายละเอียดการทํารอยตอ
ตางๆจึงมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของรอยตอ และมาตรฐานของงานกอสราง ถา
ผู อ อกแบบมี ค วามเข า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค ข องรอยต อ และได พิ จ ารณาในองค ป ระกอบ หรื อ
รายละเอียดตางๆใหรอบคอบแลว ก็จะออกแบบไดถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น อาจจะชวยใหได
โครงสรางหรือตัวอาคารที่มีความปราณีตเพียงพอ โดยไมตองนําชิ้นสวนสถาปตยกรรม หรือวัสดุ
ตกแตงอื่นๆมาใชหอหุมหรือปกปดงานที่ไมปราณีตเรียบรอยนั้น เปนการชวยใหไมสิ้นเปลืองเวลา
และคาใชจายโดยใชเหตุ
รอยต อ โครงสร า งเหล็ ก ที่ ค วรให ค วามสนใจในเบื้ อ งต น นี้ คื อ รอยต อ ของอาคาร
โครงสรางเหล็กแบบงายๆซึ่งสวนใหญประกอบขึ้นจากเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน และเหล็ก
ขึ้นรูปเย็นซึ่งนิยมใชในงานกอสรางทั่วไป
จุ ด รอยต อ ของโครงสร า งเหล็ ก ที่ สํ า คั ญ ก็ เ ป น เช น เดี ย วกั น กั บ โครงสร า งไม หรื อ
โครงสรางเหล็กอาคารประเภทอื่นๆ ไดแก
1. รอยตอระหวางเสากับฐานราก หรือตอมอ
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2. รอยตอระหวางเสา กับ คาน
3. การตอเสา และการลดขนาดเสา
4. การตอคากับคาน หรือคานใหญกับคานซอย
5. การทํารอยตอคานกับพื้น
6. การทํารอยตอระหวางโครงสรางหลังคากับหัวเสา
รอยต อ ในจุด สํ า คั ญที่ ก ล า วมาแล ว ขา งต น นั้น จะมีวิ ธี ก ารทํ า รอยต อ ได ห ลายแบบ
แตกตางกันไป การนําเอาแบบมาตรฐานในหนังสือตางๆ มาใชในงานเขียนแบบ และงานกอสราง
จริงนั้น จําเปนตองปรับใชใหเหมาะสม
การทํารอยตอโครงสรางเหล็ก (ระบบเสา และคาน)
1. การทํารอยตอระหวางฐานราก ค.ส.ล. กับเสาเหล็ก
เปนรอยตอระหวางงานเหล็ก กับงานคอนกรีต ซึ่งอาจแบงได 3 วิธี คือ
1.1 เสียบเสาเหล็กเขาไปในคอนกรีตโคยตรง วิธีการนี้เมื่อติดตั้งแบบและวาง
เหล็กเสริมของฐานราก หรือตอมอเสร็จแลว ตั้งเสาเสียบเขาไปในแบบ ใหไดดิ่ง ไดระดับตามที่
ตองการยึดเสาใหมั่นคง แข็งแรงอยูกับที่ดวยค้ํายัน หรือโครงสรางชั่วคราว แลวจึงเทคอนกรีตฐาน
ราก หรือตอมอ วิธีการยึดเสาใหแนนกับคอนกรีต ใชเหล็กเสริมพิเศษรอบๆเสาหรืออาจใชแผน
เหล็ก วิธีการนี้ใหความแข็งแรงดีมาก แตไมสะดวกในการติดตั้งเสา และในการเทคอนกรีตอาจจะ
กระทบกระเทือนทําใหศูนยระดับ หรือตําแหนงเสาคลาดเคลื่อนได
1.2 ทํารอยตอโดยใชแผนเหล็กยึดติดกับฐานราก หรือตอมอ วิธีการนี้จะตั้ง
แผนเหล็ก (Base Plate) ใหไดระดับ และยึดติดแนนกับฐานรากคอนกรีต หรือยอดตอมอกอน โดย
ใชสลักเกลียว (Anchor Bolt) หรือแผนเหล็ก ฝงยึดอยูในฐานรากกอนการเทคอนกรีต เผื่อยึดแผน
เหล็กใหติดแนนกับคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแหงแลว จึงนําเสามายึกกับแผนเหล็กที่ปรับระดับไวแลว
โดยตรง หรืออาจมีแผนเหล็กอีกแผนหนึงเชื่อมติดกับโคนเสาไวกอน เมื่อตั้งเสาใหแผนเหล็กประกบ
กันแลว จึงเชื่อมหรือใชสลักเกลียวยึดแผนเหล็กทั้งสองเขาดวยกัน การทํารอบตอโดยใชแผนเหล็ก
ช ว ยให ทํ า งานได ส ะดวก เพราะขั้ น ตอนการต อ เสา เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ ง านหล อ คอนกรี ต เสร็ จ
เรียบรอยแลว เปนวิธีการยึดเสาเหล็กติดกับคานคอนกรีต หรือเสาคอนกรีตทั่วไป การตอเสาโดยวิธี
นี้จะตองควบคุมระดับของแผนเหล็กรองรับโคนเสาใหได และตองควบคุมตําแหนง หรือศูนยของ
เสาเหล็กที่เชื่อมใหเที่ยงตรงดวย
1.3 หลอฐานรากเปนเบาลึกเตรียมไวลวงหนา (Concrete Pocket) เปนสิธี
การผสมผสานกันระหวางวิธีที่ 1.1 และ 1.2 คือ อาจหลอฐานรากเปนเบาลึกเตรียมไวกอน ที่กน
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หลุมอาจฝงสมอสลักเกลียว (Anchor bolt) สลักเกลียวรูปตัวยู (U-Bolt) หรือแผนเหล็ก (Base
plate) ไวลวงหนากอน การเทคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแหงตัวดีแลว จึงเอาเสาเสียบไวในเบา ยึดติด
กับแผนเหล็กหรือสมอที่จัดเตรียมไว แลวจึงเทคอนกรีตปดชองวางระหวาเสาเหล็กับคอนกรีต หรือ
อาจอุดรอยตอดวยปูนเกราท (Grouting) ขึ้นอยูกับความกวางของเบา ในกรณีที่ตองการความ
แข็งแรงเปนพิเศษ อาจทําใหเบากวางกวาเสามากขึ้น เสริมเหล็กรอบๆโคนเสา แลวจึงเทคอนกรีต
ปดเบา
วิธีการทํารอยตอระหวางเสาเหล็กกับฐานราก หรือตอมอนั้น ตองพิจารณาถึงตําแหนง
ของรอยตอ หรือระดับของโครงสรางเหล็กใหรอบคอบดวย ปกติสําหรับโครงสรางเหล็กไลทเกจ
นิยมออกแบบใหตอมอและคานดินเปนคอนกรีต แลวจึงตอเสาเหล็กในระดับที่สูงเหนือนระดับดิน
ขึ้นไปเพื่อดันความชื้น และชวยไมใหเหล็กเปนสนิมไดงาย หรืออาจใชตอมอคอนกรีตยกเปนใตถุน
สูง แลวจึงติดตั้งเสาเหล็ก หรือคานเหล็กเชนเดียวกับโครงสรางไมก็ได
2. การทํารอยตอระหวางเสากับคาน
เปนรอยตอระหวางเสาเหล็กและคานเหล็ก ซึ่งปจจุบันสวนใหญนิยมใชเสาและคาน
เปนเหล็กรูปปกกวาง (Wide flange section) วิธีการทํารอยตอแบบมาตรฐานมี 2 แบบ คือ
2.1 การทํารอยตอเปนบารองรับ (Seating)
วิธีการนี้นิยมใชเหล็กฉาก (Angle) หรือบาที่ประกอบขึ้น ยึดติดกับเสาในตําแหนงที่
คํานวนไดระดับแลว แลวจึงนําคายเหล็กพาดบนบา หลังจากนั้นจึงยึดคานเหล็กติดกับเหล็กฉากที่
รองรับใหติดแนน ดดยอาจใชวิธีการเชื่อม ใชสลักเกลียว หรือใชหมุดย้ําก็ได
2.2 การทํารอยตอแบบเขากรอบ (Framing)
เปนวิธีการใชเหล็กฉากหรือเหล็กแผนประกับยึดดานขางของคานใหยึดกับปกหรือแผน
เอว (Web) ของเสา โดยอาจใชวิธีการเชื่อม ใชสลักเกลียว หรือหมุดย้ําก็ไดตามความเหมาะสม
เหล็กฉากหรือเหล็กแผนประกับจะทําหนาที่เปนตัวตอ (Connector) ระหวางเสาและคาน เปน
รอยตอที่ใหความแข็งแรงและเรียบรอยดี เพราะสามารถซอนเหล็กฉากไวในตัวคาน (แนบติดกับ
เอวของคานเหล็กปกกวาง หรือคานรูปตัวไอ) ทําใหไมเกะกะ ซึ่งแตกตางกับวิธีการทํารอยตอแบบ
2.1 เพราะวาเหล็กฉากหรือบาซึ่งอยูใตคาน อาจเปนอุปสรรคในการเดินทอผาน หรือการติดตั้งแผน
ฝาเพดานยึดติดกับทองคาน
ในบางกรณีจะมีการทําบาชั่วคราว (Erection seat) เพื่อสะดวกในการติดตั้งคานกอน
การทํ ารอยตอแบบเข ากรอบ หรือแบบอื่นๆ เนื่อวจากคานเหล็ก มีน้ําหนั ก มาก เมื่อทํา รอยตอ
สมบูรณแลว ก็สามารถถอดบาชั่วคราวนั้นออกได เพื่อความเรียบรอยของรอยตอ แตในบางกรณี
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ถาตองการรอยตอที่แข็งแรงมาก ก็อาจออกแบบใหเปนรอยตอแบบผสม คือ ยึดคานกับบาให
แข็งแรงผสมกับการใชเหล็กฉากประกบขาง (Framing) มีเหล็กเสริมแรง (stiffener) หรืออาจมี
เหล็กแผนประกับเหนือปกบนของคาน ในลักษณะเดียวกับรอยตอของโครงสรางอาคารสูงหรือ
รอยตอของโครงขอแข็ง (Rigid frame)
นอกจากนั้นยังมีรอยตอแบบอื่นๆ อีกหลายแบบ เชน การใชเหล็กรูปตัว T เปนตัวยึดตอ
(Connector) เปนตน
การตอคานกับคานสามารถทําไดโดยการใชเหล็กแผนประกับดานขางทั้งสองดาน และ
อาจใชเหล็กแผนประกับดานบนและดานลางชวยเพิ่มใความแข็งแรงก็ได บางกรณีใชแผนเหล็กยึด
หัวคานที่จะตอทั้งสองดาน นํามาตอประกบกัน แลวจึงเชื่อมหรือยึดดวยสลักเกลียว
3. การทํารอยตอระหวางเสากับเสา และการลดขนาดเสา
เนื่ อ งจากเหล็ ก ที่ ผ ลิ ต จากโรงงาน และที่ มี ข ายในท อ งตลาดทั่ ว ไป จะมี ค วามยาว
มาตรฐานเชน 6.00 เมตร หรือ 9.00เมตร และ 12.00 เมตร ซึ่งแตละโรงงานอาจแตกตางกันถา
ตองการขนาดเฉพาะหรือความยาวเปนพิเศษ ตองสั่งลวงหนา และราคามักแพงกวาปกติ การนํา
เหล็กมาประกอบสําหรับอาคารที่มีความสูงมากๆ จึงตองมีการตอเสา และปกติจะมีการลดขนาดเสา
ทุกๆ 2-3 ชั้น ตามน้ําหนักบรรทุกที่สะสมจากชั้นบนลงสูชั้นลาง ตําแหนงของรอยตอเสากับเสา หรือ
การลดขนาดเสา ปกติจะเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
3.1 การทํารอยตอที่ระดับสูงกวาคาน ประมาณ 60ซม. รอยตอจะอยูเหนือ
รอยตอของเสากับคานในชั้นนั้นๆ ทําใหสะดวกในการใชทํางาน แตอาจมีผลตอความเรียบรอย
สวยงามของผนังบริเวณรอยตอ
3.2 ทํารอยตอเสาในระดับเดียวกันกับระดับคาน โดยอาจวางเสาชั้นบนตั้งอยู
บนปกของคานที่วางอยูบนหัวเสชั้นลางควรใชแผนเหล็กเสริมแรง (Stiffener) สอดระหวางปกของ
คาน เชื่อมติดกับปก และเอวของคาน เพื่อชวยถายแรงจากเสาชั้นบนผานปกและลําตัวของคานลง
สูเสาชั้นลาง ในกรณีที่ความกวางของเสาบน เสาลางมีขนาดไมเทากัน จําเปนตองใชแผนเหล็ก
(Base plate) ชวยกระจายแรงใหลงเต็มหนาตัดเสา และใหควมสะดวกในการทํารอยตอหรือการ
ติดตั้งเสา
ในบางกรณีถาคานในแตละชั้นยึดติดกับดานขางของเสา การลดขนาดเสาหรือการตอ
เสาก็ทํารอยตอในระดับปกคานดานบน โดยใช Bearing plate ปดหัวเสา หรือใชปกของคานปดหัว
เสา แลวตั้งเสาตอไปไดเลย การทํารอยตอระหวางเสากับเสา ถามีการลดขนาดเสา หรือมีรูปตัด
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ตางกัน ควรใชแผนเหล็กปดหัวเสากอน เพื่อกระจายแรงใหเต็มหนาเสาดานลาง แลวจึงยึดเสาติด
กับแผนเหล็กใหแข็งแรง
ถาเสาชั้นบนมีขนาดและรูปตัดเทากับเสาชั้นลาง อาจใชแผนเหล็กประกับดานขางที่
ลําตัวหรือปกของเสาใหสมมาตรทั้งสองแกน จะใหความแข็งแรงพอเพียง แตควรพิจารณาถึงความ
สวยงามหรือความเรียบรอยของรอยตอดวย
ถ า เสาชั้ น บนกั บชั้ น ล า งขนาดไม เ ท า กั น การใช แ ผน เหล ก ประกั บ ดา นข า ง (Splice
plate) จะมีชองวางเหลืออยู จึงตองใชแผนเหล็กบรรจุชองวางดังกลาวใหเต็ม (Filler plate) เพื่อยึด
ใหเปนทอนเดียวกัน และถายแรงตอเนื่องกันไดโดยสมบูรณ
หลักการทํารอยตอระหวางคานกับคานนั้น เหมือนกันการทํารอบตอระหวางเสากับ
คาน ปกติสามารถวางคานซอยหรือตงอยูบานคาน หรือคานหลักไดโดยตรงเชนเดียวกับโครงสราง
ไม แตโครงสรางเหล็กสามารถวางระดับตงใหอยูเสมอหรืออยูในระดับเดียวกับคานหรือต่ํากวา
ระดับคานไดโดยงาย จึงมีอิสระในการเลือกใชรวมกับระดับพื้นตางๆไดดี การเขียนแบบโครงสราง
พื้นโครงสรางจึงตองตรวจสอบระดับของคานเหล็ก คานซอย ตง ระดับพื้นโครงสราง และระดับผิว
สําเร็จ (Finish Floor Level) ใหถูกตองดวย เพราะจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และจะมีผลตอ
การเขียนแบบขยายรอยตอตางๆดวย
4. รอยตอระหวางคานกับพืน้
ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด หรื อ ประเภทของพื้ น ที่ เ ลื อ กใช ซึ่ ง มี อ ยู ห ลายชนิ ด และอาจใช วั ส ดุ ที่
แตกตางกัน ควรศึกษาระบบพื้นแตละชนิดที่จะนํามาใชกับโครงสรางเหล็ก แตโดยทั่วไปแลว มัก
ยึดแผนติดกับตง หรือคานเหล็กโดยใชการเชื่อม หรือใชสลักเกลียว หมุดเกลียว หรือ หมุดย้ํา ยึด
ติดเขาดวยกันแลวแตความเหมาะสมของวัสดุ
5. รอยตอระหวาเสาคานและโครงสรางหลังคา
ขึ้นอยูกับชนิดและระบบของโครงสรางหลังคาที่ใช จันทัน หรือโครงสรางหลังคาที่ใชกัน
สวนใหญ ก็คือคานหรือตงนั่นเอง หารทํารอยตอยึดติดกับหัวเสา หรือคายอเส จึงเปนเชนเดียวกับ
การทํารอยตอระกวางคานกับเสาหรือคานกับอเสนั่นเอง

ภาคผนวก ข
แบบกอสรางบานโครงการบานกูภ ัย
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แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

แปลนบ้านชั้นบน

1/15

PRODUCT

CHECKED BY

SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER

DRAWING NO.

DATE

รูปด้านบ้าน 1,2

2/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

รูปด้านบ้าน 3,4

PRODUCT

CHECKED BY

SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER

DRAWING NO.

DATE

3/15

รูปตัดบ้าน 1-1

4/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

รูปตัดบ้าน 2-2

5/15

DRAWING NO.
CHECKED BY

SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER
PRODUCT

DATE

HOME STRUCTURE-ISOMETRIC
6/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

HOME STRUCTURE-STRUCTURE PLAN
7/15

DRAWING NO.
CHECKED BY

SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER
PRODUCT

DATE

HOME STRUCTURE-VIVA BOARD PLAN
8/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

HOME STRUCTURE-ROOF STRUCTURE PLAN
DATE

9/15

SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

HOME STRUCTURE-ELEVATION FRONT VIEW
10/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

HOME STRUCTURE-ELEVATION SIDE VIEW
11/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

HOME STRUCTURE-WALL STRUCTURE
12/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

HOME STRUCTURE-WALL STRUCTURE
13/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

HOME STRUCTURE-WALL STRUCTURE
14/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

PROJECT OWNER
PRODUCT
DRAWING NO.
CHECKED BY

แบบกอ่ สรา้ งบ้ านก้ ภู ัย

HOME STRUCTURE-STRUCTURE SECTION
15/15

DATE
SCALE

29-09-06
NTS IN A4

ภาคผนวก ง
แบบสัมภาษณ
โครงการศึกษา เรื่อง การใชหลักการของลีน คอนสตรั๊กชัน่
ในการควบคุมการกอสรางโครงการบานกูภัย
โดย น.ส.สินีพนั ธุ สมบุญญฤทธิ สาชาวิชาการจัดการโครงการกอสราง
ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทําขั้นเพื่อ ศึกษาขั้นตอนการทํางานของโครงบานกูภัย เพื่อนําผล
ที่ไดจะนําไปวางแผน กําหนดแนวทางในการดําเนินการและพัฒนากอสรางบานกูภัย
โปรดกรอกเครือ่ งหมาย 3 ลงในชอง และกรอกขอความลงในชองวางทีก่ ําหนด
ทําการสัมภาษณ วันที่..............................................เวลา......................................
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวผูตอบ
1. เพศ
1.ชาย
2.หญิง
2. อายุ..................................ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
2.ปวส
1.ปวช
3.ปริญญาตรี
4.ปริญญาโท
5.มากกวาปริญญาโท
4. ตําแหนง หนาที่รับผิดชอบในโครงการ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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สวนที่ 2 ความเหมาะสมของบานในโครงการบานกูภัยในดานการดําเนินการกอสราง
1. การกอสรางบานกูภยั ทานประสบปญหาใดเปนในการกอสรางบาง
(ตอบไดมากกวา 1ขอ)
1. ปญหาเกี่ยวกับวัสดุ.............................................................................
2. ปญหาเกี่ยวกับแรงงานชาง..................................................................
3. ปญหาเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนในการทํางาน...........................................
4. ปญหาเกี่ยวกับการขนสงวัสดุ...............................................................
5. ปญหาดานความปลอดภัย...................................................................
2. ในการกอสรางบานกูภัยใชเวลาในการกอสรางกีว่ ัน
2. 3 วัน
1. 2 วัน
3. 4 วัน
4. มากกวา 4 วัน โปรดระบุ..........
3. ในการจัดลําดับขั้นตอนของงาน (Sequence of work) ในการกอสราง ทานคิดวา
ขั้นตอนใด เกิดอุปสรรคในการกอสรางมากที่สุด โปรดอธิบาย
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
4. การกําหนดวิธกี ารกอสราง (Construction Methods) ทีแ่ นบมากับแบบกอสราง มี
ความเหมาะสมหรือไม
1. เหมาะสม
2. ไมเหมาะสม เพราะ….........................................................................
5. ทานประสบปญหาดานการใชวัสดุกอสรางอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
1. จํานวนวัสดุไมเพียงพอตอการใชงาน
2. มีเศษเหลือใชของวัสดุเนื่องจากการทํางานผิดพลาด
3. วัสดุเสียหายจากการติดตั้งผิดพลาด
4. สถานทีเ่ ก็บวัสดุไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม
5. อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................
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6. ในการขนสงวัสดุมายังสถานทีก่ อสราง ใชยานพาหนะชนิดใด
1. รถกระบะขนาดเล็ก
2. รถบรรทุกขนาดเล็ก
3. รถบรรทุกขนาดใหญ
4. อื่นๆโปรดระบุ...........
7. ในการขนสงวัสดุมาที่สถานที่กอสรางทาน ประสบปญหาใดบาง
1. ยานพาหนะเขาไมถงึ สถานที่กอสราง
2. วัสดุเกิดความเสียหาย หรือสูญหายระหวางขนสง
3. อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................................
8. ในการกอสรางบานกูภัย จําเปนทีจ่ ะตองมีแรงงานหรือแรงงานชางหลากหลาย ทาน
ประสบปญหาดานการวางแผนการใชแรงงาน อยางไรบาง
1. ขาดแคลนแรงงานในการกอสราง
2. ขาดแคลนแรงงานชางฝมือในการกอสราง
3. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................
9. ภายในสถานที่กอสราง มีการกําหนดแนวทางดานการรักษาความปลอดภัย อยางไร
บาง
1. มีการกําหนดวิธีรัษาความปลอดภัยแกแรงงาน
2. การจัดสถานที่กอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอย
3. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................
10. ทานมีขอเสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนาปรับปรุง การกอสรางบานกูภ ัยอยางไร
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
จบการสัมภาษณเวลา.................................
ขอขอบพระคุณอยางสูง

ภาคผนวก ค
ตนทุนคากอสราง
ใบประมาณราคาคากอสราง
ผูประมาณราคา
นายศรัณย อินตะนอน
วัน/เดือน/ป
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ลําดับที่

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

รายการ

คอนกรีตบลอก 0.20x0.40
ปูนซีเมนตตราเสือ
ทรายหยาบ
ทรายละเอียด
ครอบปดจั่ว
ขอ ป.ปลา 6”
สีน้ํามัน
สีน้ํารองพื้น
สีน้ําพลาสติก
ทินเนอร
บานประตูไมสัก 0.80x2.00
บานพับ 4”
บานประตูหองน้าํ
บานพับประตู
งานทอน้ําดีประปาและทอน้ํา
ทิ้ง
สกรูหัวฝา O¼x ¾
นอต O3/8 x3 ½
ดอกสวานเจาะเหล็ก O 6มม.

จํานวน

หนวย

ราคา
หนวยละ

จํานวนเงิน

บาท

180

กอน

7

1260

12

ถุง

130

1560

0.5

ตรม

300

150

1

ตรม

600

600

2

แผน

55

110

203

ชุด

3

609

3

ก.ล.

2000

2000

3

ก.ล.

1

ก.ล.

1

ปป

1

บาน

1500

1500

4

อัน

40

160

1

บาน

2590

2590

3

ชุด

80

240

ม.ร.

-

-

1000

2

กลอง

280

560

1.5

ก.ก.

100

150

5

ดอก

65

325

105

สต.

หมาย
เหตุ

ไดราคา
พิเศษ

106
ลําดับ
ที่

รายการ

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ดอกสวานเจาะเหล็ก O 7.5มม.
ดอกสวานเจาะเหล็ก O 9มม.
ดอกสวานเจาะเหล็ก O 12มม.
ดอกสวานเจาะเหล็ก O 14มม.
ใบไฟเบอร O 16”
ใบไฟเบอร O 14”
ออกซีเจน
แกสหุงตม
นอต O12มม. X12”
ลวดเชื่อม RB O 2.66มม.
ใบหินเจียรนัย O 125มม.
เหล็กแบน 100x5มม.x 6.00ม.

จํานวน หนวย

ราคา
หนวย
ละ

จํานวนเงิน หมาย
บาท สต. เหตุ

2

ดอก

12

240

2

ดอก

180

360

2

ดอก

230

460

1

ดอก

260

260

2

ใบ

120

240

2

ใบ

85

170

1

ถัง

220

220

1

ถัง

300

300

32

ตัว

30

960

3

กลอง

120

360

2

แผน

40

80

1

เสน

1200

1200

รวมคาวัสดุ
คาแรง
รวมทั้งสิ้น

17664
31250
48914

1500000
ตอ 48
หลัง
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ตนทุนคากอสราง
ใบประมาณราคาคากอสราง วัสดุโครงสราง
ผูประมาณราคา
นายบัญชา ศรีทัน
วัน/เดือน/ป
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ลําดับ
รายการ
จํานวน หนวย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เหล็กกลอง100x100x2มม.
X6.00
เหล็ก C100x50x3.2มม.X6.00
เหล็ก C100x50x2.3มม.X6.00
เหล็ก C75x38x2.3มม.X6.00
เหล็ก C60x30x1.6มม.X6.00
เหล็ก กลอง50x50x1.2มม.
X6.00
เหล็ก L50x50x5มม.X6.00
แผน Viva Board 1.20x2.40
หนา 10มม.

9.

แผนViva Board 1.20x2.40หนา
10มม.

10.
11.

กระเบื้องลอนคู 0.50x1.20
ครอบสันลอนคู

6
4
11
23
13
53

ราคา
หนวย
ละ

จํานวนเงิน
บาท สต.

ทอน
ทอน
ทอน
ทอน
ทอน
ทอน

570

3420

348

1392

246

2706

222.5

5117

200

2600

204

10812

5
16

ทอน
แผน

312.5
0

1562
0

11

แผน

0

0

22
159 แผน
15
20
แผน
รวมคาวัสดุโครงสราง

3498
300

31408

50

50

หมาย
เหตุ

ภาคผนวก จ

คูมือผลิตชิ้นสวนประกอบโครงการบานกูภยั

คู่มือการประกอบติดตั้งชิ้นส่วน
โครงการบ้านกู้ภัย

การใช้หลักการของลีน คอนสตรั๊กชั่น
ในการควบคุมการก่อสร้างโครงการบ้านกู้ภัย

ขั้นตอนที่

1

การปรับระดับพื้นที่ รังวัด ปักหมุด
ขึงเอ็นกำหนดระยะ
และทำการขุดหลุมเพื่อติดตั้งฐานราก
ตามแต่ความเหมาะสมของพื้นที่

การจัดเตรียมพื้นที่ ปักหมุดรังวัด และติดตั้งฐานราก

เทคอนกรีตหนา 20ซ.ม.
ขนาด 6x6.4เมตร

ภาพแสดงตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆ

P-1-1

P-1-2

P-1-3

MB-5-1
MB-1-2

MB-5-2

MB-1-1

MB-1-3

P-1-4

P-1-6

MB-5-5
MB-5-4

MB-5-3

MB-3-1

P-1-5
MB-3-2

MB-5-6

P-2-1

P-2-2

ขั้นตอนที่

2

การติดตั้งเสากับฐานราก จะใช้การใช้สลักเกลียว (Bolting)
เบอร์ 12 ในการยึด และทำการหล่อคอนกรีตเป็นตอม่อ
สูงจากพื้น 60ซม.เพื่อเป็นการป้องกันส่วนล่างของเสา
และติดตั้งคานหลักทั้งด้านล่างและคานหลังคาเพื่อรัดหัวเสาให้ตั้งฉาก

การประกอบติดตั้งเสาอาคาร
และการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนคานหลักของอาคาร

ขั้นตอนที่

3

เชื่อมต่อเข้ากับชิ้นส่วนคานหลักด้วยสลักเกลียว (Bolting) เบอร์ 10
ตามตำแหน่งเจาะรู ตามแนวที่กำหนดไว้ โดยเมื่อวางคานหลักคานรอง
ให้ตรงตามตำแหน่งแล้วจะสามารถยึดหมุดได้พอดี

การติดตั้งชิ้นส่วนคานรอง

SB-1

A

B

ขั้นตอนที่
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ในการดำเนินการขั้นตอนนี้คือ
การปรับระดับพื้นที่ รังวัด ปักหมุด
ขึงเอ็นกำหนดระยะ
และทำการขุดหลุมเพื่อติดตั้งฐานราก
ตามแต่ความเหมาะสมของพื้นที่
Wall2
Wall1
Wall1

รูแคานหลัก คานรอง
Wall2
Wall4
Wall3

ST-1-1
ST-2-2
ST-1-2

งานติดตั้งโครงสร้างผนัง และติดตั้งบันได

งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา

ภาพแสดงรายละเอียดโครงสร้าง หลังคา

ขั้นตอนที่

5

งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา

รายละเอียดการติดตั้ง

F

A

E

B

C

D

E

F

B

D

A

C

ขั้นตอนที่

6

วัสดุมุงหลังคาในโครงการบ้านกู้ภัย
คือ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด1.20x0.5 ม.

งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคา
ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่
ตามที่ได้รับจากทางโครงการ

ขั้นตอนที่

7

วัสดุปูพื้นในโครงการบ้านกู้ภัย คือ วีว่าบอร์ด
ขนาดมาตราฐาน 1.20x2.40 ม. ที่ความหนา 20มม.
โดยจะมีวัสดุบุผิวหรือไม่ก็ได้ ตามแต่รูปแบบการใช้

การติดตั้งแผ่นวัสดุปูพื้น
วีว่าบอร์ด ขนาดมาตราฐาน
1.20x2.40 ม. ที่ความหนา 20
20มม.
มม.

ขั้นตอนที่

8

วัสดุบุผนังในโครงการบ้านกู้ภัย คือ วีว่าบอร์ด
ขนาดมาตราฐาน 1.20x2.40 ม. ที่ความหนา 10มม.

งานติดตั้งวัสดุบุผนัง
วีว่าบอร์ด ขนาดมาตราฐาน
1.20x2.40 ม. ที่ความหนา 10
10มม.
มม.

ขั้นตอนที่

9

จะเป็นวัสดุที่ชาวบ้านจัดหามาให้
ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการ
ใช้งานของชาวบ้าน ซึ่งอาจจะเป็น
Smart Board หรือ วัสดุจักสานท้องถิ่น ก็ได้

งานติดตั้งราวกันตกและช่องลม
หน้าจั่วและช่องลม
ราวกันตก

ขั้นตอนที่

10

ประตูเป็นประตูสำเร็จรูป
หน้าต่างโครงไม้หรือโครงเหล็ก
กรุผิวด้วยวีว่าบอร์ดหนา 10มม.
ที่ได้จากการตัดผนังส่วนข่องหน้าต่าง

งานติดตั้งประตูหน้าต่าง

ขั้นตอนที่

11

เป็นขั้นตอนที่ชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการเอง

ส่วนติดตั้งห้องน้ำ และเดินสายไฟฟ้า

ก่อคอนกรีตบล๊อก
หรือวัสดุที่ชาวบ้าน
จัดหา

158
ประวัติผูทําการศึกษา
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

นางสาวสินพี นั ธุ สมบุญญฤทธิ
95 ซ.กรุงธนบุรี4 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ
10600

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2548
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2544-2545

สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาสถาป ต ยกรรมศาสตร สาขาวิ ช า
สถาปยตกรรมภายใน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจา
คุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพ
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการ
กอสราง บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักออกแบบตกแตงภายใน บริษัทนีโอวิสตา อินเตอรเนชั่นนอล
จํากัด (Neovista international Co., Ltd)
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