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บทคัดยอ : จุดประสงคของการวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้เพื่อออกแบบและศึกษาความเปนไปไดในการใชกระสวนไมแบบพลาสติคสําเร็จ
รูปเปนแบบหลอสําหรับการกอสรางบันไดพับผาคอนกรีตเสิรมเหล็กในบานพักอาศัยทั่วๆไป ปจจุบันการประกอบและถอดไมแบบ
บันไดพับผาโดยวิธีทั่วๆไปที่ใชอยูจะเสียเวลามาก ดังนั้น ถาหากเราสามารถใชพลาสติคมาทําเปนแบบหลอสําเร็จรูปไดโดยใชขอตอ
บางชนิด จะทําใหการประกอบและถอดแบบทําไดงาย ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย และถาแบบหลอพลาสติกเสียหายก็สามารถนํา
มาแปรรูปกลับมาใชใหมไดอีก

ABSTRACT : The objective of this experimental research is to design and study of workability of using prefabricated timber
pattern of plastic formwork of reinforced concrete zigzag stair for conventional residential housing project. The practical problems at
site now are that we spend a lot of time and money in making, erecting and removing timber formwork. So if we have prefabricated
plastic plank with some special connectors we can make the formwork easily, quickly and can save both time and money. Moreover,
we can take the broken plastic formwork into the recycle process to reuse again.
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1.

บทนํา

การใชชิ้นสวนสําเร็จรูปในงานกอสรางไดมีมานานและ
นํามาใชในป จจุบัน หลายชนิ ด เชน แผนพื้ น สํ าเร็จรูป แบบเสา
กลมที่ใชกระดาษ ผนังสําเร็จรูป เปนตน การใชชิ้นสวนสําเร็จรูป
ทําใหการกอสรางทําไดอยางรวดเร็วสังเกตไดจากเวลาที่ใชใน
การกอสรางพื้นหลอในที่จะมากกวาเวลาที่ใชพื้นสําเร็จรูป ใน
งานกอสรางบานโดยทั่วๆไปปญหาใหญประการหนึ่งก็คือการกอ
สรางบันไดพับผาซึ่งปจจุบันใชไมแบบซึ่งทําใหเปลืองไมและ
เสียเวลาในการประกอบแบบมาก เมื่อรื้อแบบออกไมแบบจะเสีย
หายประมาณ 20%- 30% ทําใหเสียไมไปมากทุกครั้งที่มีการรื้อ
ถอนไมแบบ

ในโครงการบานพักอาศัยที่มักจะใชแบบบานเหมือนๆกัน บันได
ก็มักจะมีขนาดเดียวกัน ถาหากมีแบบบันไดพับผาชนิดสําเร็จรูป
ที่สามารถประกอบและถอดออกไดงายก็จะสามารถนําไปใชได
อีกหลายครั้งจะใหประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายในสวนนี้ไปได
มาก
มีหลายบริษัทที่ใชแบบสําเร็จรูปบันไดที่ทําดวยเหล็กซึ่ง
สามารถทําได แตแบบที่ทําดวยเหล็กจะมีน้ําหนักมาก การเก็บ
รักษาจะตองเก็บทั้งชวงบันไดทําใหหนัก การเคลื่อนยายและการ
ประกอบแบบให เข า ที่ ทํ า ได ย ากลํ า บากเพราะต อ งใช ค นงาน
ประกอบแบบหลายคน
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ป จจุบั น พลาสติ ก ได เข ามามี บ ทบาทเป น อยางมากใน
ชีวิต ประจําวัน การนํ าเอาพลาสติ กเขามาใช ทํ าแบบในงานก อ
สรางจึงนาจะเปนทางเลือกที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะพลาสติกหาได
งายควบคุมคุณภาพไดงาย และถาทําแบบออกมาในเชิงอุตสาห
กรรมเป น จํานวนมากจะทํ าให ร าคาต อ หน ว ยลดลงเป น ผลต อ
เนื่ อ งทํ าให ค าใช จายในงานก อ สรางบั น ไดพั บ ผ าซึ่ งเป น โครง
สรางชั่วคราวจะลดลงมากตามไปดวย
ซึ่ ง จะมี ผ ลทํ า ให
ราคาคากอสรางทั้งโครงการลดลงตามไปดวย
พลาสติกที่สามารถนํามาใชเปนไมแบบกอสรางไดมีอยู
ห ล าย ช นิ ด [ 1] เช น Polyethylene (PE) , Polypropylene (PP)
เปนตนซึ่งจะตองนํามาทดลองในหองทดลองตอไปวาชนิดใดจึง
จะเหมาะสมที่สุดแตจะตองเสียคาใชจายมาก

4. พิจารณาเลือกระบบการค้ํายันและการผูกยึด
(shoring, scaffolding and bracing) โดยเลือก
วัสดุที่มีอยูและหาไดโดยทั่วไปในทองตลาด
5. ประกอบแบบหลอจํานวน 5 ขั้นพรอมชานพัก
6. เทคอนกรีตเหมือนการกอสรางจริงทุกประการ
7. ถอดแบบหลังจากเทคอนกรีตแลว 7 วัน
8. สรุปผลการทดลอง

2. วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองโดยการออกแบบ
กระสวนไมแบบพลาสติกของบันไดชนิดพับผาที่ใชในบานพัก
อาศัยโดยทั่วๆไปมาทําเปนไมแบบเพื่อตองการศึกษาการติดตั้ง
การประกอบแบบ การใชค้ํายัน การทดสอบการใชงานจริงจาก
การเทคอนกรีตลงในแบบ และการถอดแบบ เพื่อศึกษาผลที่เกิด
ขึ้นจากการนําไปใชงานจริง

รูปที่ 1 แบบหมายเลข 1 ดานหนาบันได

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ คือ
1. จะทราบระยะเวลาในการประกอบแบบ และการ
ถอดแบบ
2. จะทราบปญหาเบื้องตนในการประกอบแบบ และ
การถอดแบบหลังจากที่ไดนําไปใชจริง

4. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามชั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาการออกแบบ การประกอบแบบ ระบบการ
ค้ํายันและการผูกยึด [ 2 ] (shoring, scaffolding and
bracing)
2. ศึกษาขั้นตอนและวิธีการประกอบแบบ การเท
คอนกรีต และการถอดแบบ
3. ออกแบบรูปรางกระสวนไมแบบพลาสติก และขอ
ตอ (joint) ระหวางกระสวนไมแบบแตละชิ้นโดย
ใชไมอัด

รูปที่ 2 แบบหมายเลข 2 ดานขางบันได
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รูปที่ 3 แบบหมายเลข 3 ดานขางบันได

รูปที่ 6 แบบหมายเลข 6 ปดดานหลังลูกตั้งบันได

รูปที่ 4 แบบหมายเลข 4 ดานหลังบันได

รูปที่ 7 แบบหมายเลข 7 ทองบันได

รูปที่ 5 แบบหมายเลข 5 ทองบันได

รูปที่ 8 แบบหมายเลข 8 ปดดานขางบันได
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รูปที่ 9 แบบหมายเลข 9 ปดดานขางบันได

รูปที่ 12 ภาพการแยกชิ้นสวนประกอบของบันได

รูปที่ 10 แบบหมายเลข 10 ปดชานพักบันได

รูปที่ 13 ภาพการแยกชิ้นสวนของบันไดและการประกอบแบบ

รูปที่ 11 ภาพการแยกชิ้นสวนประกอบบันได

รูปที่ 14 การประกอบบันไดในลักษณะหักเลี้ยว
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จากผนังออกมาประมาณไมนอยกวา 10 ซม. เพื่อใหสามารถถอด
แบบได
3. ควรนํากระสวนไมแบบพลาสติกสําเร็จรูปที่ไดออก
แบบไวไปทดลองทํา mold หรือแบบหลอสําหรับพลาสติกจริงๆ
เพื่อนํามาทดลองอีกครั้ง แตราคาแบบหลอ (mold) จะมีราคาแพง
มากเปนเงินหลายลานบาทแตถาคิดวาเราสามารถทําเปน mass
product ไดแลวจะคุมคามาก
รูปที่ 15 การประกอบบันไดในลักษณะตรง

5. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองปรากฏผลดังนี้ คือ การประกอบแบบ
และ การถอดแบบสามารถทําไดอยางรวดเร็วและงายกวาแบบ
เดิมเปนอยางมาก ไมแบบไมมีการแตกหักเสียหาย ไมตองใช
ตะปูหรือตองตัดไมออกแตประการใดนอกจากตองทําไมรองค้ํา
ยันที่พื้นเทานั้น นอกจากนี้เมื่อถอดแบบแลวจะไดคอนกรีตที่มี
ผิวเรียบสม่ําเสมอถาหากวามีการจี้คอนกรีตอยางดีระหวางการเท
คอนกรีต ปญหาที่พบจากการทดลอง มีดังนี้
1. ถาตองการกอสรางบันไดพับผาไมชิดกําแพงจะไมมี
ปญหาในการประกอบและการถอดแบบแตประการใด
2. การกอสรางบันไดชิดกําแพงจะทําใหการประกอบ
แบบและการถอดแบบทําไดยาก
3. การกอสรางชานพักบันไดที่ตองมีดานที่ติดกําแพง
อย างน อ ย 1 ด าน จะทํ าให ช านพั ก ยาวหรื อ กว างมากกว าปกติ
เพราะจะตองยื่นฝงเขาไปในคานพิเศษที่ฝงอยูในกําแพงซึ่งจะทํา
ใหการตอแบบขั้นบันสําเร็จรูปขั้นที่สูงขึ้นไปทําไดยาก

6. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเชิงทดลองมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การกอสรางบันไดพับผา ไมชิดกําแพง สามารถ
นํากระสวนไมแบบพลาสติกสําเร็จรูปไปใชไดทั้งหมดรวมทั้ง
แบบหลอชานพักดวย
2. การกอสรางบันไดพับผา ชิดกําแพง ควรสราง
แบบหลอชานพักบันไดดวยวิธีปกติธรรมดาที่ใชกันโดยทั่วไป
กอน จากนั้นจึงนําแบบหลอสําเร็จรูปเฉพาะสวนที่เปนขั้นบันได
มาตอเขาภายหลัง และตองสรางสวนที่เปนขั้นบันไดใหอยูหาง

7. เอกสารอางอิง
[ 1 ] รศ.บรรเลง ศรนิล และ ผศ.ประเสริฐ กวยสมบูรณ, ตาราง
งานโลหะ, โรงพิมพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, กรุงเทพมหานคร, หนา 128 , 2524.
[ 2 ] ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ, แบบหลอคอนกรีต, บริษัท เอเชีย
เพรส จํากัด , กรุงเทพ ฯ, 2529.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และ
วิ ศ วกรรม จากศู น ย เทคโนโลยี แ ละวั ส ดุ แ ห ง ชาติ สํ านั ก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
Assistant Professor RANGSON WONGBOON
Civil Engineering Department , Faculty of Engineering
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
Tel. 0-2587-4337 , 01-8676983
Email : rswbn@hotmail.com

