
   ประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้าก่ึงถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ ์  

   ต้าบลบ้านใหม่  อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี

เหตุผลและความจ้าเป็นในการก่อสร้าง 

ประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้าปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อยู่ในแผนงานการป้องกันอุทกภัย
ที่รัฐบาลได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  (กยน .)           
เพ่ือปรับปรุงและฟ้ืนฟูประเทศภายหลังจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ให้แก่พ้ืนที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ รวมถึงจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครบางส่วน 
ตลอดจนพิจารณาถึงการป้องกันอุทกภัยในเขตคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โดยก้าหนดให้มีการปรับปรุง            
ประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้าที่ประตูระบายน้้าจุฬาลงกรณ์ รวมถึงให้ก่อสร้างก้าแพงกันน้้าริมคลอง         
รังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ไปจนถึงแม่น้้าเจ้าพระยา (กรมโยธาธิการและผังเมือง ) และรับทราบว่ากรมชลประทาน
ได้เคยก้าหนดแผนงานก่อสร้างประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้าติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งก้าหนดเริ่มก่อสร้าง         
ในปี 2557  ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ซึ่งปั จจุบันพบว่ามีปัญหาราษฎรบุกรุกริมคลองบริเวณ ที่จะ              
ท้าการก่อสร้าง จ้านวน 32 ราย ดังนั้นหากยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลานี้ เห็นควรให้มีอาคาร      
สถานีสูบน้้าชั่วคราว  (โครงสร้างเหล็ก ) ที่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ ระยะเวลาที่ รวดเร็วทันกับเหตุการณ์ อุทกภัย    
ที่อาจเกิดข้ึนอีกในระยะนี้ไปก่อนและช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ด้านในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตลอดจนบริเวณ
คลองเปรมประชากร  ซึ่งแนวทางนี้คณะกรรมการ กยน . เห็นชอบและมอบ หมาย งานให้กรมชลประทาน
ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป 

  กรมชลประทานได้ว่าจ้าง บริษัท กรุงธน เอนยิเนียร์ จ้ากัด เลขท่ีสัญญา จ้าง  กจ .28/2555     
เข้าด้าเนินการก่อสร้างโดย กลุ่มงานก่อสร้าง 1 ส้านักงานก่อสร้าง 11 กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง           
โดยมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะผู้ควบคุมงาน ดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
1. นายนิเวศน์  ธวัชรุ่งโรจน ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 

2. นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล กรรมการตรวจการจ้าง 

3. นายทรงวิทย์  เหลืองอ่อน กรรมการตรวจการจ้าง 

4. นายปรีชาวุฒิ  เอกนิธิเศรษฐ์ กรรมการตรวจการจ้าง 

คณะผู้ควบคุมงาน 
1. นายอนพัช  พรหมมาณพ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

2. นายจรรยงค์  ทองรักษา ผู้ควบคุมงาน 

 
 



วิธีการก่อสร้าง 

  จากแบบก่อสร้างอาคารประตูระบายน้้ากึ่งถาวรปากคลองรังสิต ก้าหนดให้ใช้วัสดุก่อสร้าง   
ส่วนใหญ่เป็นเหล็กรูปพรรณ อาทิเช่น Sheet Pile ขนาดกว้าง 400 มิลลิเมตร , H – Section ขนาดต่างๆ    
และ Wide Flange รวมทั้งเหล็กรูปพรรณบางชนิดที่ระบุไว้ในส่วนของ  Joint อุปกรณ์ยึดแน่น โดยการก่อสร้าง
จะต้องอาศัยเครื่องจักรประเภทรถเครนขนาดใหญ่มาช่วยอ้านวยความสะดวกในการขนย้ายวัสดุ และ          
เชื่อมประกอบ เพ่ือการก่อสร้าง  โดยการก่อสร้างก้าหนดไว้ให้ท้างานในล้าคลองรังสิตโดยไม่มีกา รปิดกั้นล้าน้้า   
เพราะมีความจ้าเป็นที่จะต้องให้มีการส่งน้้าและระบายน้้าในคลองรังสิตตลอดเวลา การวางแผนการก่อสร้าง      
จึงมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดขั้นตอนให้เป็นไปตามล้าดับ เพ่ือให้การท้างานสามารถด้าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีล้าดับขั้นตอนการก่อสร้างโดยสังเขป ดังนี้ 

1. ก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กเป็นล้าดับแรก เพื่อ ใช้เป็นทางล้าเลียงให้เครื่องจักรหนักประเภทรถ
เครนเข้าไปยืนอยู่บนสะพาน ขนส่งและล้าเลียงวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ น้ามาประกอบติดตั้งในส่วนของอาคาร
ต่อไปได ้

 
รูปที่ 7  สะพานโครงสร้างเหล็ก 

2. ก้าหนดให้จัดท้าแนวตอก Sheet Pile ให้ถูกต้องตามแบบ โดยใช้แนวบังคับชั่วคราว  (Guide line) 
เป็นระยะๆ เพื่อให้แนวการตอก Sheet Pile เป็นแนวตรงและสวยงาม 

 
รูปที่ 8  แนวการตอก Sheet Pile 

สะพาน service ช่ัวคราว 

แนวบังคับช่ัวคราว (Guide line) 



3. การตอกเสาโครงสร้างต่างๆ (King Post) ที่ก้าหนดไว้ในแบบให้ใช้การต่อเหล็กรูปพรรณโดยการเชื่อม
ด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานและข้อก้าหนดตามแบบโดยด้าเนินการควบคู่ไปกับการตอกแนวก้าแพงเหล็ก Sheet Pile 
ดังนั้น จึงใช้ King Post เป็นต้าแหน่งอ้างอิงเพ่ือให้เกิดความแม่นย้าในการก่อสร้าง 

 
 รูปที่ 9  การเช่ือมต่อเหล็กโครงสร้าง (King Post) แสดงให้เห็นการเตรียม Plate เหล็ก เพื่อน้้าช้ินส่วนมาต่อเพิ่มเติมในหน้างาน 

 
รูปที่ 10  การตอกเหล็ก Sheet Pile โดยใช้เครื่องจักร Vibro Hammer 

เสา King Post 



4. การเชื่อมประกอบโครงสร้างของอาคารประตูระบายน้้า ในส่วนเหนือน้้าสามารถด้าเนินการได้โดยไม่
จ้าเป็นต้องปิดก้ันทางน้้าในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หากแต่ต้องระมัดระวังการสัญจรทางน้้าที่มีเรือวิ่งผ่านโดยมี
การปักป้ายเตือนเรือต่างๆ ให้หลบหลีกโดยแล่นผ่านในช่องทางที่ก้าหนด เพ่ื อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุวัสดุตกหล่นจาก
การท้างานก่อสร้างจากท่ีสูง 

 
รูปที่ 11  การเช่ือมต่อโครงสร้างเหล็กรูปพรรณด้วยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า 

5. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์บางรายการ เช่น บานระบาย และอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้ง  Colump Pipe    
ของเครื่องสูบน้้า สามารถผลิตจากโรงงานที่ผลิตและขนส่งมาติดตั้งภายหลังได้ โดยมีการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพ
ระหว่างการผลิตก่อนน้ามาติดตั้ง ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมต้าแหน่งเพื่อการติดตั้งในบริเวณ หน้างานจะต้อง
มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือความแม่นย้าในการประกอบและติดตั้งหน้างานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง 

 
รูปที่ 12  สเปรย์เคมีที่ใช้ในการตรวจสอบรอยเช่ือมบานระบาย 



 

รูปที่ 13  ฉีดพ่นสเปรย์เคมีบริเวณรอยเช่ือม 

 
รูปที่ 14  การขนย้ายบานระบายเพื่อเข้าติดตั้งในช่องระบายน้้า ในภาพบานระบายมีขนาด 6.00 x 5.00 เมตร 



 

 รูปที่ 15  น้าบานระบายเข้าติดตั้งในช่องระบายน้้า 

 
รูปที่ 16  บานระบายที่ติดตั้งแล้วเสร็จและมีการทดสอบการ ปิด – เปิด ในเวลาต่อมา 

 



 
รูปที่ 17  การประกอบ Colump Pipe ของเครื่องสูบน้้า ขนาด 6.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จากโรงงานท่ีผลิต 

 
รูปที่ 18  น้าเครื่องสูบน้้าเข้ามาติดตั้งใน Colump Pipe ที่ติดตั้งบนแท่นของสถานีสูบน้้า 



 
รูปที ่19  การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบของการติดตั้งอย่างใกล้ชิด เครื่องสูบน้้าตามรายละเอียดข้อก้าหนดโดยมีการควบคุมงาน 

 
รูปที่ 20  ตรวจสอบตู้ Control ก่อนเข้าติดตั้ง 

 



 
รูปที่ 21  วิศวกรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตู้ Control ให้เป็นไปตาม Spec ที่ก้าหนด 

 
รูปที่ 22  หัวหน้าผู้ควบคุมงานและวิศวกรไฟฟ้าตรวจสอบรายละเอียดตู้ Control ให้เป็นไปตาม Spec ที่ก้าหนด 



 
รูปที่ 23  ตู้ Control เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ 

6. วัสดุป้องกันการกัดเซาะท้องน้้า ตามแบบก่อสร้างก้าหนดให้ใช้หินทิ้งขนาด 0.30 ม. ปกคลุมท้องน้้า
และให้มี Gabian บรรจุหินปิดทับอีกชั้นหนึ่งนั้น จ้าเป็นต้องใช้วิธีหย่อนจากผิวน้้า ลงไป และตรวจสอบปริมาณ
และค่าระดับท้องน้้า โดยวิธีหยั่งส้ารวจระดับให้เป็นไปตามแบบที่ก้าหนด เนื่องจากไม่สามารถปิดก้ันทางน้้า      
และท้าให้เป็นบ่อก่อสร้างแบบแห้งได้ 

 
รูปที ่24  การทิ้งหินใหญ่ปกคลุมท้องน้้าเพื่อป้องกันการกัดเซาะ 

 



 
รูปที่ 25  น้ากล่อง Gabian บรรจุหินใหญ่จัดวางตามแบบ 

 
รูปที่ 26  การตรวจสอบค่าระดับท้องน้้า 

 



ปัญหาการเคลื่อนตัวของแนวก้าแพงป้องกันน้้าท่วม 

  ในขณะการก่อสร้างซึ่งได้มีการด้าเนินงานไปได้เป็นส่วนใหญ่แล้วนั้น ได้เกิดปัญหากับ          
การก่อสร้างแนวก้าแพงป้องกันตลิ่งฝั่งทิศใต้ของอาคารประตูระบายน้้ากึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์       มี
ความยาวของแนวก้าแพง 145 เมตร โดยแบบก่อสร้างก้าหนดให้เป็นก้าแพงชนิด Sheet Pile เหล็กตอกเชื่อม
ประกอบเป็นกล่องบรรจุทรายบดอัดแน่นภายในเพื่อให้เป็นวัสดุทึบน้้า รวมทั้งภายนอกให้ถมดินมาชนก้าแพง    
อีกชั้นหนึ่ง ภายหลังที่การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรูปพรรณแล้วเสร็จ จึงเริ่มงานบรรจุทรายถมและถ มดิน       
ด้านข้างก้าแพง จึงเกิดเหตุการณ์แนวก้าแพงเคลื่อนตัวลงมาทางด้านล้าคลอง โดยเคลื่อนตัวออกจากแนวเดิมตาม
แบบประมาณ 30-40 เซนติเมตร และมีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนตัวมากข้ึน เนื่องจากในขณะนั้นระดับน้้าใน        
คลองรังสิตประยูรศักดิ์มีระดับต่้าเพราะอยู่ในช่วงฤดู แล้ง และก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักบริเวณการก่อสร้าง               
ผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดการถมดินและทรายถมทันที พร้อมทั้งเชิญผู้ออกแบบมาดูหน้างานเพื่อขอ
ปรึกษาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่มากกว่านี้ได้ 

 
รูปที่ 27  แนวก้าแพงที่มกีารเคลื่อนตัว 

แนวเข็มพืดเดิม 



 
รูปที่ 28  ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ  (ผชช.อบ.8) เข้าร่วมตรวจสอบพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของแนวก้าแพง โดยมีการวัดระยะ

และตรวจสอบช้ินส่วนโครงสร้างต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนตัวของแนวก้าแพงด้านทิศใต้ โดยคณะ
ผู้ออกแบบสามารถสันนิษฐานถึงตน้เหตุของปัญหาการเคลื่อนตัวได้ดังนี ้

1. ช่วงเวลาการถมดินข้างก้าแพงป้องกัน ตลิ่งเป็นฤดู แล้ง ระดับน้้าในคลองรังสิตประยูร ศักดิ์
ค่อนข้างต่้า ท้าให้แรงดันดินด้านข้างก้าแพงผลักแนวก้าแพง Sheet Pile ให้เคลื่อนตัวไปมากกว่าที่ค้านวณไว้ 
เนื่องจากไม่มีแรงดันน้้าในคลองมาพยุงอย่างเพียงพอและเกิดความสมดุล  เมื่อพิจารณาความต่างของระดับดินถม
ด้านหลังก้าแพงกับระดับดินท้องคลองมีค่าความต่างอยู่ที่ระหว่ าง +4.000 ม.รทก . กับ -2.500 ม.รทก . หรือ     
มีความต่างกันที่ 6.50 เมตร ซึ่งถือว่ามีความลึกมากและเสี่ยงต่อเหตุการณ์การเคลื่อนตัวของโครงสร้างก้าแพง
ป้องกันตลิ่งประเภทนี้ รวมทั้งพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่บริเวณพ้ืนที่ดินอ่อน มาก  ซึ่งเป็นสภาพทางปฐพี โดยทั่วไป           
ในบริเวณพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง 

2. การก่อสร้างประตูระบายน้้ากึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เป็นโครงการก่อสร้าง         
ที่เร่งด่วนโดยกรมชลประทานได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการควบคู่ไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ก่อสร้างก้า แพงป้องกันน้้าท่วมริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ โดยกรมโยธาธิการฯ               
ได้ด้าเนินการก่อสร้าง ล่วงหน้ามาก่อนไม่นานนัก โดยก่อสร้างเน้น ก้าแพงคอนกรีตอัดแรงตอกเป็นแนวเชื่อมต่อ 
ซึ่งบริเวณดังกล่าวเพ่ิงด้าเนินงานแล้วเสร็จก่อนที่กรมชลประทานจะสามารถเข้าพ้ืนที่ ไปท้างานก่อสร้าง       
อาคารประตูระบายน้้า โดยเฉพาะในส่วนก้าแพงป้องกันตลิ่งฝั่งทิศใต้ ได้ ในภายหลัง ซึ่งโครงสร้างทางปฐพี        
(Soil Texture) ในบริเวณริมตลิ่งฝั่งทิศใต้ของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อาจถูกรบกวนจากการท้างานก่อสร้าง    
ก่อนหน้านี้ 

แนวเข็มพืดเดิม 



 
รูปที ่29  แนวก้าแพงคอนกรีตริมคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ ด้าเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ในบริเวณที่ก่อสร้างประตูระบายน้้า

และสถานีสูบน้้า(กึ่งถาวร) ปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 

 
รูปที ่30   แนวเขตก่อสร้างอาคารประตูระบายน้้าของกรมชลประทาน(ธง แดง-ขาว) เชื่อมต่อก้าแพงคอนกรีตของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง 

 



การแก้ไขปัญหาการเคลื่อนตัวของแนวก้าแพงป้องกันตลิ่งฝั่งทิศใต้ 

  ถึงแม้ว่าการก่อสร้างได้ด้าเนินการตามแบบก่อสร้างอย่างถูกต้องและมีขั้นตอนการก่อสร้าง
เป็นไปตามล้าดับวิธีแล้วก็ตาม หากแต่เมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไขตามเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม จึงได้มี
การขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะผู้ควบคุมงาน 
ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้าง เข้าร่วมแก้ไขปัญหาการเคลื่อนตัวของแนวก้าแพงป้องกัน ตลิ่งฝั่งทิศใต้ของอาคารประตู
ระบายน้้า จากการศึกษาข้อมูลต้นเหตุของปัญหาทางด้านวิ ศวกรรมที่ อาจจะ เป็นสาเหตุ ที่ท้าให้แนวก้าแพง
ป้องกันตลิ่งมีการเคลื่อนตัวแล้ว จึงมีมติและลงความเห็นแล้วว่าเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจนท้าให้อาคารเกิด การวิบัติของแนวก้าแพงป้องกัน ตลิ่ง เห็นสมควรให้มีการออกแบบเสริม
ความแข็งแรงใหก้ับแนวก้าแพงเฉพาะในส่วนแนวก้าแพงฝั่งทิศใต้ โดยรูปแบบการเสริมความแข็งแรงได้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

1. การแก้ไขงานก่อสร้างนี้ควรจะให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ โดยไม่ให้มีผลกระทบ
ต่องบประมาณตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีอยู่ในขณะนั้น 

2. เนื่องจากเป็นง านเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาจ้างก่อสร้างเดิม และเพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ เห็นควรเจรจากับผู้รับจ้างเพื่อให้ความร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งผู้รับจ้างได้แสดง
ความประสงค์ยินดีในการท้างานเพ่ิมเติมนี้อย่างดียิ่ง 

3. เมื่อมีการเสริมความแข็งแรงให้กับแน วก้าแพงป้องกัน ตลิ่งฝั่งทิศใต้ ซึ่งต้องมีการเสริมวัสดุ
ก่อสร้างและโครงสร้างใหม่ใดๆ ขึ้นมา จะต้องไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารประตูระบายน้้าและโครงสร้างใน
ส่วนการติดตั้งเครื่องสูบน้้า  โดยวัตถุประสงค์การใช้งานของอาคารประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้ายังคงไม่มี
ผลกระทบใดๆ 

4. เนื่องจากเป็นงานเพ่ิมเติมจากสัญญาจ้างก่อสร้างเดิม จึงเป็นเหตุผลที่ผู้รับจ้างจ้าเป็นต้องขอ
ระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติมจากเดิม จึงจะสามารถท้างานให้แล้วเสร็จและแก้ไขปัญหาได้ จึงแจ้งกรมฯ เพื่อ
รับทราบและพิจารณาขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้างต่อไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
 



รูปแบบการเสริมความแข็งแรงแนวก้าแพงป้องกันน้้าท่วมฝั่งทิศใต้ 

จากการพิจารณาเพ่ิมเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างก้าแพงป้องกันน้้าฝั่งทิศใต้ ผู้ออกแบบ
ได้เสนอรูปแบบการแก้ไขโดยให้มีการเพ่ิมการค้้ายันแนวก้าแพงในแนวราบ โดยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โดยใช้
ตัวอาคารในส่วนสถานีสูบน้้าเป็นแนวหลักเพ่ือต้านการเคลื่อนตัว(ตามรูป)  

 
รูปที ่34  การค้้ายันแนวก้าแพงในแนวราบ 

ซึ่งผู้ออกแบบได้พิจารณาแล้วว่า โครงสร้างในส่วนสถานีสูบน้้ามีความแข็งแรงเพียงพอ และไม่มี
ผลกระทบจากการเสริมโครงสร้างแนวค้้ายันส่วนนี้ แต่ในส่วนที่หลุดพ้นจากแนวอาคารสถานีสูบน้้าไปแล้ว ให้
ก่อสร้างเป็นโครงสร้างพิเศษเพ่ือค้้ายันแนวก้าแพงป้องกันน้้าท่วมในอีกรูปแบบ (ตามรูป) 

 

รูปที่ 35  การค้้ายันแนวก้าแพงป้องกันน้้าท่วมในบริเวณด้านท้ายน้้าฝั่งทิศใต ้



การใช้งานประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้ากึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
รูปที่ 36  การใช้งานสถานีสูบน้้าช่วงน้้าหลาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเปรียบเทียบระหว่างอาคารโครงสร้างเหล็กกับอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ข้อเปรียบเทียบ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเหล็ก 

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี 1 ปี 

ความคงทนถาวร 50 ปี 15 ปี 

วงเงินในการก่อสร้าง 700 ล้านบาท 300 ล้านบาท 

Pre – Fab จากโรงงาน ไม่ได้ ได้ 

ความคุ้มทุนทางด้านเศรฐศาสตร์ ประหยัด สิ้นเปลือง 

ก่อสร้างในที่แห้ง จ้าเป็น ไม่จ้าเป็น 

การสัญจรทางน้้า เป็นอุปสรรค ไม่เป็นอุปสรรค 

การใช้แรงงานในการก่อสร้าง ใช้แรงงานจ้านวนมาก ใช้แรงงานน้อย 

การควบคุมคุณภาพ ยากในการควบคุม ง่ายต่อการควบคุม 

งานฐานราก จ้าเป็น ไม่จ้าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประโยชน์ของการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กต่อบุคลากรของกรมชลประทาน 

  ในก่อสร้างอาคารประตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้าปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ได้ให้ความรู้   
ต่อบุคลากรใหม่ๆ  ในด้านการออกแบบ โดยใช้หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กและข้ันตอนการก่อสร้าง   
อาคารโครงสร้างเหล็ก ยังได้เรียนรู้ถึงปัญหาในขณะก่อสร้างและแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด          
ขณะก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพของเหล็กรูปพรรณ 
คุณภาพของรอยต่อและรอยเชื่อมของโครงสร้างเหล็ก เรียนรู้ในการวางแผนงานก่อสร้างและเลือกใช้เครื่องจักร
เครื่องมือในการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 
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โครงการก่อสร้างตูระบายน้้าและสถานีสูบน้้าก่ึงถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ ์

ต้าบลบ้านใหม่  อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี

 

โดย 

กลุ่มงานก่อสร้าง 1  ส้านักงานก่อสร้าง 11 

กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง 

 

 

 

 


