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ในการกอสราง คาน เสา และผนังคอนกรีต กอนจะเทคอนกรีตจะตองมีการเตรียมการ
สองประการ คือ การทําแบบหลอ (Formwork) โดยทําโครงไมรัดแบบหรือไมตุกตา และการผูก
เหล็กเสริม (Reinforce Steel) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ตองแยกกันทํา จึงไดศึกษาถึงการกอสราง โดยใช
แบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม โดยไมตองใชไมแบบ ซึ่งเปนการรวมการทําแบบหลอ
และเหล็กเสริมเขาดวยกัน ดวยกรรมวิธีการผลิต ซึ่งสามารถเขาระบบอุตสาหกรรม สามารถเตรียมไว
ลวงหนานอกสถานทีก่ อ สราง เพือ่ ประหยัดเวลา คลองตัวในการขนสงไมสนิ้ เปลืองเนือ้ ทีใ่ นการจัดเก็บ
แตในการติดตั้งจะมีขั้นตอนในการติดตั้งหลายขั้นตอน จึงไดทําการศึกษาและวิจัยเพื่อแกปญหาเหลา
นี้ โดยรวมการทําแบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมและเหล็กเสริมแบบเกีย่ วล็อคเขาดวย
กัน เพื่อลดขั้นตอนในการติดตั้ง สามารถนํามาประกอบติดตั้งไดทันที ลดการสิ้นเปลืองวัสดุและเวลา
ไมตองถอดแบบ ไมมีวัสดุเหลือใชที่ตองเปนภาระ สําหรับผนังและบันไดนั้น เมื่อกรอกปูนลงชิ้นงาน
แลวสามารถใชเปนผิวสําเร็จไมตองฉาบปูนทับอีกครั้ง ทําใหสามารถทํางานที่เกี่ยวของอื่นๆ ตอไปได
เลย
คําสําคัญ : ไมแบบ / แบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมแบบขอเกี่ยว

312

หนาจั่ว: วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดลอม

วารสารวิชาการ ประจําคณะสถาปตกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Reinforced Concrete with Partial Interlocking
Steel Reinforcing Members
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Associate Professor, Department of Architecture
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Abstract

The process of reinforce concrete construction usually requires two separate
essential preparation. Firstly, are formworks to contain are liquid form of a cement and
to allow the cement to cure them self into concrete. Secondly, are round steel bars
fabrication to place in the formworks to reinforce the cement against all the tension
force. These process are actually complicate, formwork need an intricate supporting
bracing and require retrieval, storage areas and especially a time to prepare right on
construction sites while round bars should re embraced properly by cement. Only we
have familiarized our self and become systematically submissive to these process.
This research is basically combine the two steps of the preparation together.
No need to separate the formworks from the steel reinforcement and yet you can
still prepare reinforced concrete with partial interlocking steel and steel reinforcing
members both prior to erection even outside the construction sites. It means the
formworks that usually the on site preparation are able to do them elsewhere, even
potential in industrialized to save time and cost directly and indirectly.
Key word: Formworks / Reinforced concrete with partial interlock steel and steel
reinforcing member
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1. บทนํา

จากการวิจัยและการพัฒนาวงการวิชาชีพสถาปตยกรรมดานการกอสรางดวยการวิจยั และ
ไดตีพิมพองคความรูดังกลาวในบทความวิจัยเรื่อง “การกอสรางโดยใชแบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมเหล็กเสริม” ในวารสารหนาจัว่ วารวารวิชาการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับที่ 21 ประจําปการศึกษา 2547–2548 หนา 111–120 ซึ่งเปนการนําองคความรูที่ได
รับจากการวิจยั ทีม่ งุ ศึกษาเทคนิควิธใี นการกอสรางอาคารในสวนโครงสราง “คาน” “เสา” และ “ผนัง
คอนกรีต” โดยไดพฒ
ั นาวิธีการกอสรางดวยการใชแบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม โดย
ไมตองใชไมแบบ กลาวคือ เปนการรวมการทําแบบหลอและเหล็กเสริมเขาดวยกัน ดวยกรรมวิธีการ
ผลิตสามารถเตรียมไวลวงหนา ทําใหประหยัดเวลา คลองตัวในการขนสง ฯลฯ
แตอยางไรก็ตาม เมือ่ ผลักดันผลลัพธของการวิจยั ทีไ่ ดเผยแพรไปแลวสูก ารใชประโยชนแกหนวย
งานทีเ่ กีย่ วของกับการกอสราง พบวา ผลลัพธของงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาแบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมเหล็กเสริมดังกลาวนั้นมีประโยชนในแงของการประหยัดเวลา และสะดวกในการขนสง แตหาก
มีการทําการวิจัยเพื่อพัฒนาตอเนื่องโดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในแงของการลดขั้นตอน
ในการกอสรางใหมากที่สุด เนื่องจากวิธีการที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น ในชวงขั้นตอนการติดตั้ง จะตอง
มีเหล็กดัดรูปตัวยู 2 ชิ้น และนําเหล็กดัดตัวยู 2 ชิ้นนี้ ไปเชื่อมติดกับเหล็กตัวซีที่ฝงอยูในแบบหลอ
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมทั้ง 2 แผนเขาดวยกันทั้งสวนบนและสวนลาง เพื่อยึดแบบหลอ
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมทั้ง 2 แผนเขาดวยกัน ซึ่งทําใหสิ้นเปลืองวัสดุและเวลาในการ
เชื่อมตอและมีขั้นตอนในการติดตั้งหลายขั้นตอน
ในการนี้ จึงไดศกึ ษาวิจยั เพือ่ การพัฒนาเพือ่ แกปญ
 หาเหลานัน้ และมีขอ เสนอในการแกปญ
 หา
ดวยการรวมการทําแบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมและเหล็กเสริมแบบเกีย่ วล็อคเขาดวย
กัน อันจะเปนการลดขัน้ ตอนในการติดตัง้ สามารถนํามาประกอบติดตัง้ ดวยผูใชแรงงานทีม่ ที กั ษะนอย
ไดโดยงายเนือ่ งจากไดออกแบบเพือ่ แกไขปญหาความซับซอนในการติดตัง้ อีกทัง้ ลดการสิน้ เปลืองวัสดุ
และระยะเวลาในการเชื่อมตอหลังจากการเทคอนกรีตแลวไมตอ งถอดแบบ ตลอดจนไมมวี สั ดุเหลือใช
ที่ตองเปนภาระในการจัดการและไมตองใชไมแบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพวงการ
กอสรางใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสมบูรณ ทั้งในแงความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
แรงงาน และทรัพยากรสิ้นเปลือง และนําไปสูก ารจดอนุสิทธิบตั ร “แบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
เกี่ยวล็อค” เลขที่ 6874 ออกโดยอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้ ยังไดผลักดันไปสูการใช
ประโยชนในวงการกอสรางของหนวยงานภาคเอกชนตอไปดวย
2. วัตถุประสงค

วัตถุประสงคหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือการพัฒนาระบบหลอและการเสริมเหล็ก จากการ
ที่จะตองการประกอบแบบหลอแยกกันกับการตัดเหล็ก ซึ่งกอใหเกิดปญหาดังกลาว มาเปนการผลิต
รวมกันในระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมลวงหนานอกสถานที่กอสราง ดวยการแยกเหล็กเสริมออก
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เพื่อฝงในแบบหลอแตละขาง แบบหลอนี้เปนคอนกรีตเพื่อสามารถประสานเขากับคอนกรีตที่จะเท
ภายหลังสําหรับการใชสําหรับ คาน เสา และบันได เมื่อตองการประกอบเขาดวยกัน ก็เพียงใชเหล็ก
ปลอกทีต่ ดั ขึน้ รูปเกีย่ วยึดเขาดวยกัน ทัง้ ขางบนและขางลาง เพือ่ ใหเปนการเสริมเหล็กและเหล็กปลอก
ทีส่ มบูรณ และเพือ่ ยึดแบบเหลานี้เขาดวยกันโดยไมตอ งมีตกุ ตารัดแบบภายนอกใหรุงรังขวางทางการ
เทคอนกรีตและปรับระดับหลังคาน คงมีเพียงแบบรองทองคาน ซึ่งจําเปนตองมีเพื่อกําหนดระดับ
ทองคานอยูแลว คาน เสา บันได นี้ก็พรอมที่จะเทคอนกรีตและเมื่อเทคอนกรีตแลว ก็สามารถปฏิบัติ
งานในสวนตอเนื่องไดเลย โดยมิตองเสียเวลาถอดแบบเก็บซอมไมแบบ สําหรับผนังนั้นไมตองฉาบปูน
สามารถใชเปนผิวสําเร็จไดเลย
วัตถุประสงครองในการศึกษา ก็เพื่อประหยัดพลังงานในการขนสง เนื่องจากปจจุบันตองใช
วัสดุหลายชนิด เพื่อประกอบกันเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชน ไมแบบ รัดแบบ เหล็กเสริม ทําใหตองมี
การขนสงวัสดุดังกลาวหลายเที่ยวจากหลายแหลง แบบหลอที่ทําการศึกษานี้ สามารถผลิตสําเร็จตาม
สัง่ ในเชิงอุตสาหกรรม จึงมีเพียงการขนสงชนิดเดียว เมือ่ ถึงสถานทีก่ อ สรางแลวก็พรอมทีจ่ ะทําการติด
ตั้งไดทันที จึงไมเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บ รวมทั้งไมมีเศษวัสดุเหลือใชที่จะตองกําจัด
3. การศึกษาการทําแบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมแบบเกีย
่ วล็อค

1. แบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมแบบเกีย่ วล็อค ประกอบดวย สวนทีใ่ ชเปน
สวนประกอบของคาน และ เสา คือ คอนกรีตเสริมเหล็ก (1) ซึ่งภายนอกเปนแผนคอนกรีต (2) ซึ่งที่
ภายในถูกจัดใหมเี หล็กตะแกรง (5) ซึง่ มีลกั ษณะเปนตะแกรง เพือ่ ใชเปนแบบหลอคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผามีความหนา 2 ถึง 2.5 ซม. ซึ่งมีเหล็กเสน (3) ฝงเรียงไปตามความยาวของแผน
คอนกรีต (2) ทุกระยะที่กําหนดเพื่อความแข็งแรง ที่มุมบนลางของเหล็ก (3) นี้ จะมีเหล็กเสริม (4)
เชื่อมยึดติดอยูไปตามความยาวของแผนคอนกรีต (2) ในการติดตั้ง นําแผนคอนกรีต (2) ทั้งสองแผน
มาประกบกันโดยหันดานทีโ่ ผลเหล็กเสน (3) และเหล็กเสริม (4) เขาหากัน ใหระยะหางกันตามกําหนด
เพื่อความแข็งแรง โดยมีเหล็กเสริม (4) เปนเหล็กเสริมหลัก และ แผนคอนกรีต (2) เปนแบบสําหรับ
รองรับการหลอคอนกรีต มีลักษณะพิเศษคือ เหล็กเสน (3) จะถูกดัดขึ้นรูป โดยที่ปลายดานหนึ่งถูก
ดัดโคงงอ และฝงลงในแผนคอนกรีต (2) ในแนวขวางโดยเชื่อมยึดติดกับเหล็กตะแกรง (5) สวนที่โผล
พนแผนคอนกรีต (2) จะเปนเสนขวางแผนคอนกรีตเสริมเหล็ก (1) สวนปลายอีกดานหนึ่งของเหล็ก
เสน (3) จะดัดเปนรูปตัวยู โดยผูกหรือเชื่อมกับเหล็กเสน (6) ที่ถูกดัดเปนรูปตัวแอล เชื่อมระหวาง
เหล็กตะแกรง (5) กับเหล็กเสน (3) ในการติดตั้งแผนคอนกรีต (2) ทั้งสองแผน ใหปลายตัวยูของ
เหล็กเสน (3) วางครอมครอบ เกี่ยวรัด เหล็กเสริม (4) ของแผนคอนกรีต (2) ทั้งซาย ขวา บน และ
ลาง ใหปลายตัวยูของเหล็กเสน (3) ทาบเชื่อมยึดติด กับเหล็กเสน (3) ที่โผลมาจากแผนคอนกรีต (2)
อีกแผนหนึ่ง ทุกระยะที่กําหนด เพื่อใหแผนคอนกรีต (2) นี้ ยึดตัวกัน โดยเหล็กเสน (3) เชื่อมตอกัน
ครบรอบเปนเหล็กปลอก (ภาพที่ 1–4)
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1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. แผนคอนกรีต
3. เหล็กเสน
4. เหล็กเสริม
5. เหล็กตะแกรง
6. เหล็กเสนรูปตัวแอล

ภาพที่ 1: แสดงรูปตัดทัศนียภาพของแผน “คอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม” ที่ใชเปนคาน
1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. แผนคอนกรีต
3. เหล็กเสน
4. เหล็กเสริม
5. เหล็กตะแกรง
6. เหล็กเสนรูปตัวแอล
ภาพที่ 2: แสดงวิธกี ารติดตัง้ แผน “คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมเหล็กเสริม” ในการใชเปนคานดวยรูปตัด
ทัศนียภาพ

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. แผนคอนกรีต
3. เหล็กเสน
4. เหล็กเสริม
5. เหล็กตะแกรง
6. เหล็กเสนรูปตัวแอล

ภาพที่ 3: แสดงรูปตัดทัศนียภาพของแผน
“คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม” ที่ใช
เปนเสา

ภาพที่ 4: แสดงวิธกี ารติดตัง้ แผน “คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมเหล็กเสริม” ในการใชเปนเสาดวยรูปตัดทัศนียภาพ
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2. แบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมแบบเกี่ยวล็อค ตามขอ 1 ประกอบ
ดวย สวนที่ใชเปนสวนประกอบของผนัง มีลักษณะพิเศษคือเหล็กตัวแอล (9) โดยที่ปลายขาง
หนึ่งของเหล็กตัวแอล (9) ฝงผูกหรือเชื่อมอยูกับเหล็กตะแกรง (5) โดยโผลปลายอีกขางหนึ่ง
พนแผนคอนกรีต (2) เพื่อใชผูกหรือเชื่อมกับเหล็กเสน (8) ที่จะเชื่อมยึดติดตามความยาวของ
แผนคอนกรีต (2) ในการติดตั้ง นําแผนคอนกรีต (2) มาเรียงตอกันตามความกวางของผนังที่จะ
หลอ แลวจึงนําแผนคอนกรีต (2) มาวางนอนเรียงแผนไปตามความสูงของผนัง โดยเชื่อมเหล็ก
เสน (8) ที่เชื่อมยึดติดอยูไปตามความยาวของแผนคอนกรีต (2) ทางตั้งกับ เหล็กเสน (8) ที่เชื่อม
ยึดติดอยูไปตามความยาวของแผนคอนกรีต (2) ทางนอนประสานกันเปนตาตารางตามระยะที่
กําหนด โดยเหล็กเสน (8) ทีเ่ ชือ่ มประสานกันนีเ้ ปนเหล็กเสริมภายในผนัง และแผนคอนกรีต (2)
เปนแบบสําหรับรองรับการหลอคอนกรีต (ภาพที่ 5–7)
3. แบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริมแบบเกี่ยวล็อค ตามขอ 1 ประกอบ
ดวยสวนที่ใชเปนสวนประกอบของบันได มีลักษณะพิเศษคือ เหล็กเสน (12) ดัดเปนตะขอ
โดยปลายขางหนึ่งฝงผูกหรือเชื่อมอยูกับเหล็กตะแกรง (5) สวนปลายอีกขางหนึ่งโผลพนแผน
คอนกรีต (2) เกี่ยวกับเหล็กเสน (10) ที่วิ่งตามขวางของแผนคอนกรีต (2) โดยมีเหล็กเสน (11)
วิ่งตามยาวแผนคอนกรีต (2) สอดอยูข างใตเหล็กเสน (10) ผูกหรือเชือ่ มกับเหล็กเสน (10) ระยะ
หางระหวางกันของเหล็กเสน (10) และ (11) ตามการคํานวณโครงสราง มาประกอบกับ แผน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (1) ซึ่งภายนอกเปนแผนคอนกรีต 2 ภายในถูกจัดใหมีเหล็กตะแกรง (5)
ซึ่งมีลักษณะเปนตะแกรงเพื่อใชเปนแบบลูกตั้งบันไดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีความหนา 2 ถึง
2.5 ซม. มีลักษณะพิเศษคือ เหล็กเสนตัวยู (15) โดยที่ปลายขางหนึ่งฝง ผูกหรือเชื่อมอยูกับ
เหล็กตะแกรง (5) โดยโผลปลายอีกขางหนึ่งพนแผนคอนกรีต (2) เพื่อใชผูกหรือเชื่อมกับเหล็ก
เสน (13) โดยที่เหล็กเสน (13) นี้ จะผูกหรือเชื่อมตรงบริเวณมุมเหล็กเสน (14) ที่ถูกดัดเปนรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก ตามระยะลูกตั้งและลูกนอนของขั้นบันได ในการติดตั้ง นําแผนคอนกรีต
(2) ที่ใชสําหรับเปนทองบันได เอียงตามความลาดชันของบันได เชื่อมเหล็กเสน (11) กับเหล็ก
โครงสรางรับบันได แลวนําแผนคอนกรีต (2) ที่ใชสําหรับเปนลูกตั้งบันได มาติดตั้งตามระยะ
และระดับลูกขั้นบันได โดยเชื่อมเหล็กเสน (14) กับเหล็กเสน (10) โดยสวนปลายเหล็กเสน (14)
จะเชื่อมกับเหล็กเสน (14) ของแบบลูกตั้งบันไดขั้นถัดไป โดยเหล็กเสน (10)และ(11) นี้จะเปน
เหล็กเสริมทองบันได สวนเหล็กเสน (13) และ (14) จะเปนเหล็กเสริมและเหล็กปลอกขั้นบันได
โดยมีแผนคอนกรีต (2) เปนแบบสําหรับรองรับการหล่อคอนกรีต (ภาพที่ 8–11)
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ภาพที่ 5: แสดงรูปทัศนียภาพของแผน
“คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม” ที่
ใชเปนแผนผนังทางตั้ง

ภาพที่ 6: แสดงรูปทัศนียภาพของแผน
“คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม”
ที่ใชเปนแผนผนังทางนอน

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. แผนคอนกรีต
5. เหล็กตะแกรง
8. เหล็กเสน
9. เหล็กเสนรูปตัวแอล

ภาพที่ 7: แสดงวิธีติดตั้งแผน “คอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม” ที่ใชเปนผนัง
ดวยรูปตัดทัศนียภาพ
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1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. แผนคอนกรีต
5. เหล็กตะแกรง
10. เหล็กเสนตามขวางแผนคอนกรีต
11. เหล็กเสนตามยาวแผนคอนกรีต
12. เหล็กเสนดัดเปนตะขอ
13. เหล็กเสนบริเวณมุมเหล็กเสน
14. เหล็กเสน
15. เหล็กตัวยู
ภาพที่ 8: แสดงวิธีติดตั้งแผน “คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็ก
เสริม” ที่ใชเปนบันไดดวยรูปตัดตามขวาง
1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. แผนคอนกรีต
5. เหล็กตะแกรง
10. เหล็กเสนตามขวางแผนคอนกรีต
11. เหล็กเสนตามยาวแผนคอนกรีต
12. เหล็กเสนดัดเปนตะขอ
13. เหล็กเสนบริเวณมุมเหล็กเสน
14. เหล็กเสน
15. เหล็กตัวยู
ภาพที่ 9: แสดงรูปทัศนียภาพของแผน “คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมเหล็กเสริม” ที่ใชเปนทองพื้นบันได
1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. แผนคอนกรีต
5. เหล็กตะแกรง
10. เหล็กเสนตามขวางแผนคอนกรีต
11. เหล็กเสนตามยาวแผนคอนกรีต
12. เหล็กเสนดัดเปนตะขอ
13. เหล็กเสนบริเวณมุมเหล็กเสน
14. เหล็กเสน
15. เหล็กตัวยู
ภาพที่ 10: แสดงรูปทัศนียภาพของแผน “คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมเหล็กเสริม” ที่ใชเปนรูปตั้งบันได
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1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. แผนคอนกรีต
5. เหล็กตะแกรง
10. เหล็กเสนตามขวางแผนคอนกรีต
11. เหล็กเสนตามยาวแผนคอนกรีต
12. เหล็กเสนดัดเปนตะขอ
13. เหล็กเสนบริเวณมุมเหล็กเสน
14. เหล็กเสน
15. เหล็กตัวยู

ภาพที่ 11: แสดงวิธีติดตั้งแผน “คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม” ที่ใช
เปนบันไดดวยรูปตัดทัศนียภาพ
4. บทสรุปจากการศึกษาวิจัย

แผนคอนกรีตเสริมดวยตะแกรงเหล็ก พรอมสวนของเหล็กเสน สําหรับคอนกรีตฝงอยู เมือ่ นําเอาแผน
คอนกรีตมาประกบดานทีม่ สี ว นของเหล็กเสริมฝงอยูเ ขาหากันแลว ดานนอกจะมีลกั ษณะเปนแผนคอนกรีต
หลอใหมผี วิ เรียบโดยไมตอ งฉาบปูนอีก สวนดานใน ซึง่ มีลักษณะเปนทีว่ า งมีเหล็กเสนผูกอยูในแนวตัง้ และ
แนวนอน เมื่อเชื่อมตอและเชื่อมยึดใหเหล็กเสริมฯ ที่ฝงไวในแนวตั้งใหครบรอบก็จะมีลักษณะเปนเหล็ก
เสริมคานและเสาเชนเดียวกับผนัง เมื่อนําแผนคอนกรีตทางตั้งและทางนอนมาประกอบกันดวยเหล็ก
เสริมที่อยูภายในประสานเชื่อมกันเปนตาตารางก็จะมีลักษณะเปนเหล็กเสริมภายในผนัง สวนของบันได
ก็เชนเดียวกัน เมื่อนําแผนทองบันไดกับแผนลูกตั้งบันไดมาประกอบกัน ดวยเหล็กเสริมที่พรอมอยูภายใน
บันได ซึ่งยึดกันแนนจากภายใน จึงสามารถเทคอนกรีตไดเลย โดยไมตองใชวิธียึดแบบจากภายนอก ซึ่ง
ตองใชเวลาในการติดตั้งแบบหลอและตองรื้อแกะออกเมื่อเทคอนกรีตเสร็จเรียบรอยแลว ทําใหสามารถ
ทํางานซึ่งเกี่ยวของอื่นๆ ตอไปไดเลย
บรรณานุกรม
- มาลินี ศรีสุวรรณ. (2548). “การกอสรางโดยใชแบบหลอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเหล็กเสริม” ใน หนาจั่ว
วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. ฉบับที่ 21. ประจําปการศึกษา
2547–2548. หนา 111–120.

