
 

 

        Silo Construction Essentials: 

       “Slipform Techniques” 

                                                   

                                                                   รูปที่ 1  แสดงการท างาน Slipform 

 

         การก่อสร้างด้วยวิธีนั่งร้านแบบเลื่อนในแนวดิ่ง (Slipform) เป็นวิธีการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบหล่อในที่ชนิดหนึ่งที่เหมาะส าหรับโครงสร้างที่มีรูปแบบหน้าตัดคงที่ในแนวดิ่งทั้งแบบ วงกลม 
สี่เหลี่ยม เช่น โครงสร้างไซโล ปล่องควัน ปล่องลิฟท์ เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 1โดยใช้แบบหล่อที่ขับเคลื่อนใน
แนวดิ่งด้วยระบบไฮดรอลิกเพ่ือให้การเทคอนกรีตต่อเนื่องกันไป ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยในการเลื่อนแบบหล่อประมาณ 
30 เซนติเมตรต่อชั่วโมง และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงจนเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการหยุดเทคอนกรีตในระหว่างนี้
จะต้องมีการก าหนดจุดหยุดเทให้อยู่ในระนาบเดียวกัน 

      ปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการท างาน Slipform คือการควบคุมอัตราการเลื่อนแบบหล่อ 
(Sliding Rate) โดยต้องมีการประเมินประสิทธิภาพในการจ่ายคอนกรีตของโรงงานผลิตและความช านาญของ
แรงงานก่อสร้าง เพ่ือมาก าหนดอัตราการเลื่อนแบบหล่อ ให้สัมพันธ์กับการออกแบบระยะเวลาการแข็งตัวของ 
 



 

 

 
คอนกรีตในช่วง Stiffening State สิ่งส าคัญที่ควรท าความรู้จักเกี่ยวกับการก่อสร้าง Silo ด้วย Slipform มี
ดังต่อไปนี้ 
 

01 Slipform Structure 
 
เป็นโครงสร้างชั่วคราว มีหน้าที่ส าหรับเป็นนั่งร้านในการท างานก่อสร้าง และเป็นแบบหล่อที่สามารถ

เลื่อนไปไดต้ลอดความสูงของผนัง silo 
ส่วนประกอบหลักๆ ของ Slipform ทั่วๆไปคือ 
1. Yoke จากรูปที่ 2 Yoke จะเป็นโครงเหล็กรูปตัว U คว่ า ทาหน้าที่หิ้วทั้งระบบของ Slipform 

เอาไว้ 
2. Hydraulic Jack จะเป็นตัวยกให้ Yoke เคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบนทั้งระบบ โดยแกนของ Jack 

จะถูกจับยึดแน่นกับแท่ง Jack Rod และ Jack กับ Yoke จะต้องประกอบอยู่ด้วยกันหนึ่งต่อหนึ่งเสมอ Jackทุกตัว
จะรับแรงดันมาจาก Central Pump เพียงตัวเดียวเพ่ือให้ Jack ยกตัว Yoke ขึ้นไปได้พร้อมๆกันทุกตัว 

3. Jack Rod เป็นท่อเหล็กกลมผนังหนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มิลลิเมตร หนา 3.5 
มิลลิเมตร จะถูกฝังเอาไว้ล่วงหน้าในผนังคอนกรีต Silo ด้านล่างให้ปลายท่อชี้ขึ้นไปด้านบนในแนวดิ่ง ท าหน้าที่เป็น
ฐานให้ Jack เกาะยึดอยู่ โดยจ านวนของ Jack Rod นั้นต้องสัมพันธ์กับแรงที่ Hydraulic jack จะสามารถยกชุด
โครงสร้าง Slipform รวมน้ าหนักจรในการก่อสร้างและรวมถึงแรงเสียดทานระหว่างผิวแบบหล่อกับคอนกรีต 

4. Formwork เป็นแผ่นเหล็ก ยึดโยงมาจาก Yoke หน้ากว้างประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร มี
ความสูงตั้งแต่ 100-150 เซนติเมตร จัดเรียงต่อๆกันด้านข้างไปตามเส้นรอบวงของ Silo ทั้งด้านนอกและด้านใน
ของผนัง  

5. Operation Platform ยึดโยงมาจากYoke เป็นแท่นปูด้วยแผ่นเหล็กหรือไม้อัดอย่างหนา มีไว้
ส าหรับท างานต่างๆ เช่น ติดตั้งเหล็กเสริม Block out แผ่นเหล็ก หรืออุปกรณ์ต่างๆของงานคอนกรีตอัดแรง (Post 
Tension) และงานเทคอนกรีตเป็นต้น ดังนั้น Platform นี้จึงต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ Platformนี้จะติดตั้งไว้
ทั้งด้านนอกและด้านในของผนัง Silo ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 

6. Upper Platform ตั้งอยู่ด้านบนของ Operation Platform เพ่ือใช้ส าหรับวางเหล็กเสริม วาง
ลวดอัดแรง เพ่ือเตรียมน าลงมาติดตั้งที่ชั้นล่างในขณะที่ท างานอยู่ 

7. Lower Platform ยึดโยงมาจาก Yoke เป็นแท่นที่แขวนห้อยอยู่ใต้ Upper Platform มีไว้สา
หรับซ่อมผิวของคอนกรีตที่ไม่เรียบร้อย และส าหรับซ่อมและบ ารุงรักษา Lower Platform นี้จะติดตั้งไว้ทั้งด้าน
นอกและด้านในของผนัง Silo 

8. Central Pump (ระบบhydraulic) จะติดตั้งอยู่บนUpper Platform ทาหน้าที่อัดแรงดันให้แก่
Jackทุกตัวผ่านทางสายท่อ Hydraulic 

9. เหล็กยึดรั้งแนวรัศมี( Radial Tie) ติดตั้งภายในSiloให้ระดับขนานกับพ้ืนตามแนวรัศมีของ 
Silo เป็นเหล็กเส้นกลมขนาด 12-15 mm.ยึดติดกับโครงของYokeที่อยู่ด้านในแบบตัวเว้นตัว แล้วรั้งให้ตึง เพ่ือ
รักษาให้ Slipformมีความกลมอยู่เสมอ 

10. ถังน้ า หรือแหล่งน้ าส าหรับใช้บ่มคอนกรีต และปั๊มน้ าที่มี Head ไม่น้อยกว่า 80-100 เมตร 



 

 

 

     
 

                                                                                        รูปที่ 2  อุปกรณ์ต่างๆของ Slipform 

                                             

                                                                    รูปที่ 3  การท างาน Slipform 



 

 

 

                                                    

                                                          รูปท่ี 4  การท างานใน Operation Platform 
        

            02 Working Procedure 
 
เนื่องจากโครงสร้าง Silo ประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วนที่ต้องมีการก่อสร้างในแบบต่างๆกัน ดังแสดง

ตาม Flow Chart ในรูปที่ 5 ดังนั้นในการท างาน Slipform จึงต้องมีการหยุดเพ่ือที่จะท างานโครงสร้างอ่ืนด้วย 
โดยล าดับการเทคอนกรีตรวมถึงการเลื่อนแบบหล่อนั้น มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเตรียมการทั้ง
ก าลังพลท่ีท างานก่อสร้าง ก าลังการผลิตคอนกรีต และคุณภาพของคอนกรีต เพ่ือน ามาค านวนหาระยะเวลาใน
การแข็งตัวให้เพียงพอที่จะรับน้ าหนัก slipform รวมถึงน้ าหนักจรอื่นๆขณะก่อสร้าง 

 

                               

                                                                                                   รูปที่ 5  Flow Chart การท างาน Slipform 



 

 

 

                                                                    
 

                                                                                 

                                      

                                                                            

 

    การเทคอนกรีตลงแบบหล่อ slipform และระยะเวลาในการเลื่อนต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วในการท างาน (Construction Productivity) และระยะเวลาในการแข็งตัวช่วงต้น (Stiffening 
State) ของคอนกรีต หรือหากไม่มีข้อมูลส าหรับประมาณการ เราสามารถประเมินระยะเวลาเฉลี่ยในการเลื่อน
แบบหล่อขึ้นตามความสูง เมื่อพิจารณาถึงความหนาของผนังคอนกรีต และวิธีการเทคอนกรีต จากกราฟที่เคยมี
การศึกษา ตามรูปที่ 6 นี้ก็ได้เช่นกัน 

 



 

 

 

           
 

                               เทคอนกรีตด้วย Bucket 
 

           
 

                                                   เทคอนกรีตด้วย Pump 
 

รูปที่ 6  ผลิตภาพในการท างาน Slipform ด้วยวิธีการล าเลียงแบบที่ต่างกัน 
ที่มา : Sharifi, M.R.,Baciu and Zayed, T. Slipform Productivity Analysis for Concrete Silo. 

Concordia University Canada. 2006 
 

 



 

 

 

03 Quality Control 

จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสร่วมงานในโครงการก่อสร้างร่วมกับบริษัทจากประเทศจีน 
พบว่าในการท างาน Slipform นี้ มีมาตรฐานของทางจีนที่สามารถอ้างอิงได้คือ GB standard : Technology 
code for slip form GB50113-2005 โดยมีข้อก าหนดทั่วไปเพ่ือควบคุมคุณภาพการท างานดังนี้ 

 
                             Item      Tolerance deviation value (mm.) 
The relative position of formwork structure axis  
to engineering structure axis 

                           ±3 

Horizontal and vertical position of enclosure                          ±3 
Vertical deviation of lift frame         Not more than 3 in the plane 
Relative elevation for lift steel girder of jack                 Not more than 5 
Formwork size after considering slope         Top mouth-1, lower mouth+2 
Jack position                Not more than 500 
Round mold diameter                  Not more than 5 
Flatness of neighbor formwork                  Not more than 3 

 
ทั้งนี ้ผู้เขียนขอเพ่ิมเติมการตรวจสอบอื่นๆท่ีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีก กล่าวคือ 
1. ตรวจสอบแนวดิ่งของ Silo ป้องกันการเอียงในแนวดิ่งสะสมในขณะที่ท าการเลื่อนแบบหล่อ โดย

มักจะเกิดจากการฝัง Jack Rod ไม่ดี หรือแรงดันที่ใช้ใน Hydraulic Jack บางตัวไม่เท่ากัน สามารถตรวจสอบโดย
การใช้ดิ่ง หรือใช้กล้องระดับ 

2. ตรวจสอบความหนาของ Silo เนื่องจากแรงดันของคอนกรีตสดจะกระท ากับแบบหล่อด้านล่างสูงสุด 
ท าให้แบบหล่อป่องออกจนความหนาของผนังคอนกรีตไม่ได้ตามขนาดที่ออกแบบไว้ แก้ไขโดยการควบคุมอัตรา
การเทคอนกรีตและการเลื่อนแบบหล่อให้สัมพันธ์กับค่าการแข็งตัวของคอนกรีตตามที่ออกแบบไว้ และควรมีการ
ตรวจสอบค่าการแข็งตัวของคอนกรีต (Setting Time) อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง ในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นสูง เช่นช่วงกลางวัน-กลางคืน เป็นต้น 

3. ตรวจสอบความกลมของหน้าตัด Silo เพ่ือให้มีรูปร่างสม่ าเสมอ ปัญหามักจะเกิดจากการฝัง Jack 
Rod ไม่ได้ดิ่ง จะพบมากในกรณีทีรัศมี Silo มีค่ามาก ตรวจสอบโดยการวัดเส็นผ่านศุนย์กลางอย่างสม่ าเสมออย่าง
น้อย 1-2 วันต่อครั้ง หรือสังเกต Radial Tie ว่าทุกตัวต้องมีตึงเสมอกัน ไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งหย่อนลงไป หากเกิด
ปัญหาขึ้นสามารถแก้ไขโดยการปรับแนวของ Jack Rod ให้กลับมาอยู่ในระดับเดิม 

4. ตรวจสอบผิวของคอนกรีต เมื่อท าการเลื่อนแบบหล่อผ่านคอนกรีตไปแล้ว หากพบว่ามีผิวคอนกรตที่
เป็นรูโพรง ให้รีบท าการซ่อมแซมทันที เพราะยังสามารถยืนท างานแต่งผิวบน Lower Platform ได้สะดวก ปัญหา
นี้เกิดเนื่องจากการทาน้ ามันที่ผิวแบบหล่อไม่เพียงพอ หรือเกิดจากการจี้เขย่าคอนกรีตที่ไม่เพียงพอ 

 



 

 

 
5. ตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรีตอย่างสม่ าเสมอ ทั้งก าลังอัดของคอนกรีต (Compressive 

Strength) และความสามารถในการท างาน (Workability) ให้เป็นไปตามค่าที่ออกแบบ 
6. ตรวจสอบสภาพ Hydraulic Jack เป็นประจ า หากเกิดการช ารุด เช่นน้ ามันรั่วซึม หรือเกิดรอยปริ

แตก ต้องรีบท าการซ่อมแซม เนื่องจากอาจจะท าให้แรงบีบ Jack Rod ท าได้ไม่เต็มที่จนเป็นภาระให้ Hydraulic 
Jack ตัวข้างเคียงรับน้ าหนักมากเกินไป ช ารุดเสียหายต่อเนื่อง และแรงดันควรจะมีค่าเท่ากันเพ่ือป้องกันการเอียง
ของตัว Silo 

7. ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง Slipform เป็นประจ า 
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