
 

 

 

นวตักรรมในงานก่อสร้างในไต้หวนั 

เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สุวมิล สัจจวาณชิย์ 

 

เม่ือโลกยงัคงหมุนมนุษยไ์ดใ้ชพ้รสวรรค์และสติปัญญาในการมองและแกปั้ญหา
อยู่ตลอดเวลา มีผูก้ล่าวว่า วิศวกรรมโยธาจดัเป็นวิศวกรรมสาขาท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดสาขาหน่ึง ท่ี
พฒันามาคู่กบัมนุษย ์เพื่อรองรับความตอ้งการและชีวิตท่ีสะดวกสบายมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 
งานวิศวกรรมโยธาก็ยงัคงมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด นอกจากจะค านึงถึงส่ิงอ านวย
ประโยชนแ์ลว้ ยงัค านึงถึง “behind the scene” ท่ีวิศวกรไดใ้ชค้วามรู้ ความคิด แกปั้ญหาใหม่ ๆ 
ท่ีตอ้งเผชิญ…. ปัญหาท่ีลึกซ้ึงกว่าท่ีเคยเป็นจากขอ้จ ากดัทางทรัพยากรต่าง ๆ และเพื่อใช้การ
ท างานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

รายงานฉบบัน้ีเก็บความมาจาก “Design and Construction Innovations for 
Reinforced Concrete Structures” โดย Dr. Samuel Yin ประธานคณะกรรมการบริษทั Ruentex 
Group และเป็นศาสตราจารย์แห่งภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน 
(National Taiwan University) ในไทเปซ่ึงไดน้ าเสนอเป็นบทความรับเชิญในการประชุม Asian 
Concrete Federation คร้ังท่ี 3 ท่ี เมืองโฮจิมินซิต้ี ประเทศเวียดนาม (P.77-92) ในระหว่าง
วนัท่ี 11-13 พฤศจิกายน 2551 

เน้ือหา รายงานฉบบัน้ีกล่าวถึง นวตักรรมใหม่ ๆ ในงานก่อสร้างของประเทศใต้
หวนั โดยเนน้การออกแบบและก่อสร้างงานช้ินส่วนส าเร็จรูป โดยเฉพาะการใชร้ะบบอตัโนมติั 
ในกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตช้ินส่วนส าเร็จรูป ในระดบัอุตสาหกรรมโดยรายงาน
พิเศษฉบับน้ีจะตัดความมาเฉพาะนวตักรรม การใช้เหล็กปลอกหลายวงรอบ ส าหรับเสา 
เปรียบเทียบกบัวิธีท่ีใชก้นัตามปกติ ทั้งในดา้นเทคนิคและราคา โดยกระบวนการดงักล่าว ให้
ผลดีในดา้นการเพิ่มความเหนียว การตา้นทานแรงจากแผน่ดินไหวและก าลงัรับแรงในแนวแกน  



 

 

 

นอกเหนือไปจากการลดราคาในดา้นแรงงาน และระยะเวลาการก่อสร้างท่ีสั้นลง นอกจากนั้น
การพฒันาระบบอตัโนมติัในงานช้ินส่วนส าเร็จรูปยงัเป็นผลดีต่อคุณภาพงานท่ีดีและสม ่าเสมอ 
รวมถึงประสิทธิภาพในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็อีกดว้ย 

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยช้ิีนส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปในไตห้วนั นบัถอยหลงัไปท่ี
ประมาณช่วงปี คศ. 1970 ซ่ึงมีการใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูปส าหรับงานก่อสร้างบา้นพกัอาศยั 
จ  านวนมากตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น อย่างไรก็ดีคุณภาพของงานช้ินส่วนส าเร็จรูป
เหล่านั้นอาจไม่ดีนกัเน่ืองจากการ พฒันาเทคโนโลยยีงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ ท าใหจ้  านวนโครงการ
ก่อสร้างท่ีใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูป ลดลงอย่างรวดเร็ว และเกือบหยุดน่ิงมาจนถึงปี คศ.1995 ท่ี
บริษทั Runhorn Pretech Engineering ไดน้ าเทคโนโลยขีั้นสูงในงานช้ินส่วนส าเร็จรูปจากยโุรป
และญ่ีปุ่นมาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาต่อ 

ใน ช่วงแรกอุตสาหกรรมน้ีพบกบัอุปสรรคนานัปประการ ทั้ งจากทศันคติของ
สาธารณชนต่อการใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูปท่ีไม่ดีนัก รวมถึงความยุ่งยากในการกลั่นกรอง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นรูปธรรมและความดอ้ยประสบการณ์ของบริษทัก่อสร้างทอ้งถ่ินใน
การท างาน และการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยีเหล่าน้ี อย่างไรก็ดี อุปสรรคเหล่าน้ีไดรั้บการ
แกไ้ขและผา่นพน้ไปดว้ยดีหลงัจากยคุการเร่ิมฟ้ืนฟู ประมาณ 2-3 ปี แรก โดยเร่ิมมีการวิจยัและ
การออกแบบก่อสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัช้ินส่วนส าเร็จรูปมาก ข้ึนประกอบกบัปัญหาความขาด
แคลนแรงงานก่อสร้าง และความผนัแปรในดา้นคุณภาพของงานก่อสร้างตามวธีิปกติ ท าใหก้าร
ก่อสร้างท่ีใช้ช้ินส่วนส าเร็จรูปได้รับความนิยมมากข้ึน โดยขยายตลาดไปสู่งานก่อสร้าง
ศูนยก์ารคา้ โรงงานท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูงๆ อาคารส านกังานนอกเหนือไปจากโครงการบา้นพกั
อาศยัทัว่ไป 

การ เติบโตของอุตสาหกรรมโครงสร้างช้ินส่วนส าเร็จรูปเม่ือเปรียบเทียบกบัโครง 
สร้างเหลก็ในไตห้วนัแสดงดงัรูปท่ี 1 และการเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างท่ีสั้ นลงของ
โครงสร้างท่ีใชช้ิ้นส่วนส าเร็จรูปและวสัดุอ่ืนๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 แสดงแนวโนม้ท่ีดีของ 



 

 

 

อุตสาหกรรมน้ีในอนาคต ส าหรับรูปท่ี 3 เป็นรูปแบบขั้นตอนการติดตั้งช้ินส่วนส าเร็จรูป
ส าหรับอาคารทัว่ๆไป ต่อชั้น 

 
 

                   
รูปท่ี 1 การเปรียบเทียบยอดขายต่อปีของโครงสร้างท่ีใชช้ิ้นส่วนส าเร็จรูปและเหลก็ในไตห้วนั
ระหวา่งปี 1995-2004 (1) 

 
 

                    
          รูปท่ี 2 การเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการท่ีใชว้สัดุต่างๆ กนั (1) 



 

 

 
 

 
              รูปท่ี 3 แสดงขั้นตอนการท างานช้ินส่วนส าเร็จรูป ต่อชั้น ในกรณีทัว่ไป (1) 

 

ขั้น ตอนการท างานเร่ิมจากติดตั้งเสาคานเหล็ก และคานรองจากนั้นจึงติดตั้งพื้น 
จากนั้นจึงติดตั้งและติดตั้งเหลก็ตามขวางในบริเวณจุดต่อ และรางเหลก็พื้น แลว้จึงเทคอนกรีต
ซ่ึงการก่อสร้างพื้นมาตรฐาน (Standard floor) น้ีจะเสร็จภายใน 3-4 วนัโดยข้ึนกบัดินฟ้าอากาศ 
นอ้ยกวา่การท างานคอนกรีตตามปกติ ซ่ึงท าใหส้ามารถควบคุมคุณภาพของงาน และระยะเวลา
ไดง่้ายข้ึน 

นอก จากนั้นการใชว้ิธีอตัโนมติัประกอบเหล็กเสริมในเสายงัเป็นนวตักรรมใหม่
อยา่ง หน่ึงท่ีรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมช้ินส่วนส าเร็จรูปในไตห้วนัและเป็นจุด ส าคญัของ
รายงานพิเศษฉบบัน้ี 

 



 

 

 

การ ข้ีนรูปเหลก็ปลอกอยา่งต่อเน่ือง จดัเป็นหวัใจส าคญัของการก่อสร้างท่ีใชร้ะบบ
อตัโนมัติ ในงานโครงสร้าง การผูกเหล็กปลอกด้วยแรงคนจัดเป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลา และ
แรงงานอย่างมาก ดังนั้นการพฒันาการข้ึนรูปเหล็กปลอกทั้ งปลอกเดียวหรือหลายปลอก
ต่อเน่ืองดงั แสดงในรูปท่ี 4 ซ่ึงใช้เคร่ืองดดัอตัโนมติัและรูปท่ี 5 ซ่ึงพฒันามาใช้ Universal 
Machine ท า ใหส้ามารถข้ึนรูปไดท้ั้งเหลก็ปลอกเดียว และเหลก็ปลอกแบบประกอบหลายวงได้
อย่างต่อเน่ืองดงัเปรียบเทียบ กบัการผูกเหล็กตามปกติในรูปท่ี 6 7 และ 8 นอกจากเทคนิคการ
ขั้นรูปเหล็กปลอกขา้งตน้แลว้ Dr.Y.L.Yin (2) ยงัไดพ้ฒันานวตักรรมของการใช้เหล็กปลอก
เกลียวหลายวงรอบ (5 วงรอบ) “Yin s spiral” กบั งานเสาส่ีเหล่ียมอีกดว้ย โดยประกอบดว้ย
เหลก็ปลอกเกลียววงรอบใหญ่ 1 วง และวงรอบเลก็ 4 วง ท่ีซอ้นวงรอบใหญ่ดงัแสดงในรูปท่ี 9 
ซ่ึงท าให้ไดก้ารเสริมเหล็กท่ีเหมาะกบังานช้ินส่วนส าเร็จรูป โดยลดแรงงานและระยะเวลา
ก่อสร้างลง โดยมีประสิทธิภาพในดา้นราคาดว้ย ลกัษณะการข้ึนรูป เหล็กปลอกเกลียวหลาย
วงรอบดว้ยเคร่ืองจกัรแสดงในรูปท่ี 10 และ 11 

นอกจากนั้นผลการทดลองเสาคอนกรีตเสริมเหลก็หนา้ตดัส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีใชเ้หลก็
ปลอกลกัษณะน้ี ในห้องปฏิบติัการยงัแสดงถึงการพฒันา “Confining effect” ท่ีดีข้ึน และมี
ความเหนียวท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ปกติ 

 

                     รูปท่ี 4 การใชเ้คร่ืองดดัอตัโนมติัในการข้ึนรูปเหลก็ปลอก (1) 



 

 

 
 

 
รูปท่ี 5 การพฒันาใชเ้คร่ือง Universal Machineท าใหส้ามารถข้ึนรูปทั้งเหลก็ปลอกเดียว และ
เหลก็ปลอกแบบประกอบหลายวงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (1) 

 

 
                                                             รูปท่ี 6 – 7 



 

 

 
 

 
                                                                 รูปท่ี 8 

 

                  
                               รูปท่ี 9 การเสริมเหลก็ท่ีใช ้Muti-spiral stirrup (1) 



 

 

 
 

 
                      รูปท่ี 10 เคร่ืองมือท่ีใชข้ึ้นรูปเหลก็ปลอกเกลียววงรอบใหญ่ (1) 

จะเห็นไดว้่ากระบวนการน้ีไดพ้ฒันาแนวคิดมาจากเหล็กปลอกเกลียววงรอบเด่ียว
รวมกนัห้าวงโดยใชเ้คร่ืองจกัรข้ึนรูป (Spiral machine) ป้อนเหล็กจากขดเขา้ไปในโครงขด 
(Coil frame) ซ่ึง ท าหนา้ท่ีทั้งเป็นตวัป้อน, การยดื การข้ึนขดและตดัซ่ึงไดรั้บการควบคุมอยา่งดี 
และมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน และคุณภาพการเป็นหน่วยเดียวกนัของเหลก็ปลอกวงรอบ
เลก็และใหญ่ ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์หลายอยา่งเช่น “Spacing control” อุปกรณ์การควบคุม
ความตรง และตวัรับ (Support) เป็นโครงช่วย (auxiliary frame) ในกระบวนการ Spacing 
control หรือ “CD frame” ซ่ึงยดึติดกบัแบบหรือท าหนา้ท่ีหลกัในการควบคุมระยะห่าง (pitch) 
ของเหล็กปลอกเกลียว โดยอาจท าจากไมห้รือท่อเหล็ก หรือ กอ้นคอนกรีตก็ได ้ข้ึนกบัความ
สะดวกและมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัท่ีออกแบบไว ้ส าหรับอุปกรณ์ควบคุมความตรงจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การสอดเหลก็เสริมเหลก็ในภายหลงั และช่วยป้องกนัการฟันของภาพเหลก็เสริม
หลกัและเหลก็ปลอกเกลียว ซ่ึงจะท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานดีข้ึนอยา่งมาก ส่วนตวัยดึหรือ
ตวัรับมีส่วนในการช่วยลดแรงงานท่ีตอ้งใช ้เน่ืองจาก “CD frame” ของเหลก็ปลอกวงรอบเลก็
จะยดึกบั frame ทั้งดา้นหนา้ และดา้นหลงัดงัในรูปท่ี 11 



 

 

 
   

 
          รูปท่ี 11 การติดตั้งเหลก็ปลอกวงรอบเลก็ เขา้กบัติดตั้งเหลก็ปลอกวงรอบใหญ่ (1) 

จะเห็นไดว้า่การพฒันาเช่นน้ีเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างสมยั ใหม่
ซ่ึงเร่ิมจะพบกบัปัญหา การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะขดัจ ากดัของงานก่อสร้างในเร่ืองเวลา
และราคา รวมถึงระบบการท างานท่ีปลอดภยัต่อมนุษย ์อยา่งไรกดี็การพฒันาเช่นน้ีตอ้งการการ
พฒันาแนวคิด คุณภาพของคนและเทคโนโลยใีนดา้นเคร่ืองจกัรกลท่ีมารองรับ กรณีศึกษาของ 

 



 

 

 

ไตห้วนัน้ีจดัเป็นความกา้วหนา้วหน่ึงในวงการก่อสร้างท่ีแสดงถึง ความพยายามของมนุษย ์ท่ีจะ
กา้วขา้มขอ้จ ากดัใหม่ๆ ท่ีตอ้งเผชิญหนา้ตลอดเวลา 
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