
 
 

ความรูพ้ืนฐานเรื่อง อาคาร และโครงสราง 
นายสถาพร โภคา รองศาสตราจารย คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
บทคัดยอ บทความน้ีเสนอความรูพื้นฐาน เกี่ยวแกชนิด ประเภท ของอาคาร และระบบโครงสราง การจําแนก ทบทวน
กลศาสตรวิศวกรรมพื้นฐาน พฤติกรรมขององคอาคารหรือโครงสราง ภายใตนํ้าหนัก หรือแรง แบบจําลอง ฐานรองรับ จุด
ตอยึด  และการวิเคราะหโครงสราง ตัวคูณแรง และการรวมแรง คอนกรีต เหล็กเสริม ไม และเหล็กรูปพรรณ ตัวคูณลดกําลัง 
วิธีกําลัง และวิธีหนวยแรงใชงาน ภาวะใชงานขององคอาคาร หรือโครงสราง และสรุป  
Abstract: This paper deals with introduction to classification of building and structure and reviewing basic Engineering 
mechanics and behaviors of structure or structural member loads or forces. Accordingly, structural modeling, supports, 
connections, analysis, loads and combinations of loads are described. Structural materials and properties i.e. timber, steel 
and concrete are mentioned. Elastic and Strength method including load factor, combination of loads, strength reduction 
factor as well as serviceability are presented. Finally, conclusions and recommendations are drawn.  
 
1.  ทั่วไป 

 โดยทั่วไปคําวา อาคาร (Building) เปนนาม ในเชิงแคบ อาจหมายถึงสิ่งปลูกสรางท่ีมี เสา ผนัง รับหลังคาคลุม ทําให
เกิดพ้ืนที่ใชสอยอยางถาวร (A usually roofed and walled structure built for permanent use) และคํากริยา ปลูกสราง (Build) 

หมายถึงกระบวนกิจกรรมที่ทําใหเกิดเปนโครงสราง (To form a fashion of structure) คํากริยาท่ีมีความหมายพองกันใน
ภาษาอังกฤษ ไดแก คําวา Construct, Erect, Put up, Raise, Rear, Up-rear ในจํานวนน้ี บางคําเชน Erect อาจมีความหมายใน
เชิงกอต้ัง หรือยกขึ้นติดต้ัง เชนยกเสาเหล็กเปนทอน ๆ ข้ึนต้ัง และเชื่อมยึดกับฐานราก ยกคานเหล็กขึ้นไปประกอบ หรือ
เช่ือมยึดกับเสา เปนตน คําอื่น ๆ ที่มีความหมายคลายคลึงกับการกอสราง การติดต้ัง หรือประกอบไดแก คําวา Fabricate หรือ 
Prefabricate มีความหมายในทํานองตระเตรียม หรือประกอบสําเร็จ แลวยกไปติดตั้ง เชนแผนพ้ืนสําเร็จรูปที่หลอ หรือผลิต
จากโรงงาน แลวขนยาย ยกติดตั้ง บนโครงสราง ซึ่งไดแกเสาคาน ยกโครงถักหลังคาเหล็กซึ่งประกอบขางลาง หรือขนยายมา
จากโรงงาน ข้ึนไปวางบนเสา คําวา Fashion หรือ Frame มีความหมายในเชิงสรรสราง ประกอบกันเขาเปนรูปราง โดยนัย
หมายถึงการนําองคอาคารตาง ๆ มาประกอบข้ึนเปนโครงสราง หรืออาคารนั่นเอง คําวา Manufacture หรือ Run up หรือ 
Throw up มีความหมายในทํานองการผลิต สราง หรือตระเตรียมอยางเปนกระบวน มีระบบข้ันตอน หรือรูปแบบที่แนนอน  
 องคาพยพตาง ๆ ที่ประกอบเขากันเปนอาคาร เรียกสวนประกอบ (Components) หากเปนสวนประกอบที่ใช
ตานทานนํ้าหนัก หรือแรงเรียก สวนประอบท่ีเปนโครงสราง (Structural component) ในทางวิศวกรรมเรียกแตละสวนนั้นวา 
องคอาคาร (Structural Member แตอาจเรียกวา ช้ินสวนโครงสราง โดยอนุโลม) สวนประกอบบางอยางไมใชโครงสราง 
(Non-structural component) หากแตเปนงานประณีตสถาปตยกรรม หรือมัณฑนศิลป (Decorating) ที่ทําใหอาคารสวยงาม 
ตอบสนองความตองการ และประโยชนใชสอย  
 
2. วัสด ุ

 วัสดุหลักที่มักใชทําองคอาคารคือ ไม เหล็ก และคอนกรีต (คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสริมลวดอัดแรง) การเลือก
วัสดุจะตองพิจารณาสมบัติทางกายภาพ และกลสมบัติ (Physical and mechanical properties) บางกรณีอาจตองคํานึงถึงสมบัติ
ทางเคมี (Chemical properties) ดวย สมบัติทั้งปวงอาจเรียกรวม ๆ วา สมบัติในเชิงวิศวกรรม (Engineering properties) วิศวกร
ตองเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมกับประเภทของอาคาร หรือองคอาคารน้ันใหแข็งแรง สามารถรับนํ้าหนัก หรือตานทานแรงได 
(Capability to resist load or forces)  ประหยัด (Save) ปลอดภัย (Safe) ทนทาน (Durable) อาจคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ อาทิ 
งบประมาณ (หรือราคา) สามารถหาไดในทองถิ่น การลําเลียง หรือขนสง วิธีกอสราง ระยะเวลากอสราง ปญหา หรือ
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อุปสรรคขณะกอสราง พฤติกรรมภายใตน้ําหนัก หรือแรง แรงที่กระทําซํ้า ๆ กัน(Repetition of loading) แรงกระแทก (Impact) 

เปนตน บางคร้ังการเลือกวัสดุอาจขึ้นกับเหตุผลทางสถาปตยกรรม อาทิ สี พื้นผิว การสะทอนแสง การถายเทความรอน เปน
ตน อนึ่ง พึงเขาใจวา วัสดุทุกชนิด อาจใชเปนสวนประกอบของอาคารท่ีแข็งแรงม่ันคงไดเชนเดียวกัน หากคํานวณออกแบบ
ถูกตอง แตอาจมีขอดีขอดอยตางกัน เชน ขนาด คากอสราง อายุใชงาน 

 
3. กลศาสตรวิศวกรรมกับพฤติกรรมขององคอาคารหรือโครงสราง 

 เน้ือหาของวิชากลศาสตรวัสดุ หรือกลศาสตรวิศวกรรม เกี่ยวแกความรูพ้ืนฐาน อาทิ หนวยวัด (ระยะ น้ําหนัก แรง 
หนวยแรง) สมบัติของรูปหนาตัด เชน ความยาว (Length i.e. span or height) พื้นที่ภาคตัดขวาง (Cross sectional area) 

โมเมนตเฉื่อย (Moment of inertia) รัศมีไจเรชั่น (Radius of gyration) โมดูลัสของหนาตัดที่ตานทานการดัด (Section modulus)  

และโมดูลัสของหนาตัดที่ตานการบิด (Torsional modulus) ทฤษฎีของแรง  ไดแกประเภทของนํ้าหนัก (Weight) หรือแรง 

(Force, P ) (เชนน้ําหนัก หรือแรงกระทําเปนจุด กระทําตอหนวยความยาว หรือกระทําตอหนวยพื้นที่) ชนิดของแรง ไดแก
น้ําหนักบรรทุกคงที่ (Self weight) นํ้าหนักบรรทุกจร (Live load) หรือแรงอื่น ๆ แรงยอย การรวมแรง แรงลัพท ปริมาณและ
ทิศทางของแรงในเชิงเวคเตอร แรง ๆ เชน แรงอัด หรือแรงดึงตามแกน (Compression or tension) แรงเฉือน (Shear) แรงบิด 
(Torsion) แรงดัด (หรือโมเมนตดัด-Bending moment)ชนิด ประเภทของฐานรองรับ (Support) หรือ สภาพเง่ือนไขขอบเขต
ขององคอาคาร หรือโครงสราง (Boundary condition) ไดแก จุดยึดหมุน (Hinge) จุดยึดหมุนที่กลิ้ง ไถล หรือเคลื่อนที่ได 
(Roller) จุดยึดแนน (Fixed) และฐานรองรับอ่ืน ๆ เชน สปริง เปนตน กลศาสตรยังครอบคลุมการวิเคราะหโครงสรางแบบงาย 
(Determinate structure) เชน คาน โครงขอหมุน หรือโครงถัก และโครงขอแข็ง กลาวถึงความเคน หรือหนวยแรงตามแกน 

(Axial stress, σ = P
A

) ระยะยืด หรือหดตัว (Elongation i.e. lengthening or shortening, lΔ  และความเครียด (Strain, ε = l
l
Δ ) 

โมดูลัสยืดหยุน (Young’s modulus or modulus of elasticity, E  = σ
ε

) ความเคนเฉือน (Shearing stress, v = V
A

or τ  = 
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4. แบบจําลอง และการวิเคราะหโครงสราง 

 เน้ือหาวิชาวิเคราะหโครงสราง กลาวทบทวนกลศาสตรวิศวกรรมพื้นฐาน สวนประกอบของโครงสราง หรือองค
อาคาร (Structural member) โครงสราง (Structure) ระบบโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ไดแก คาน เสา โครงถัก (หรือโครงขอ
หมุน) โครงขอแข็ง ทั้งแบบงาย และซับซอน แบบจําลอง สมบัติทางกายภาพ กลสมบัติ น้ําหนัก หรือแรงที่กระทําตอ
โครงสราง สมมติฐาน ลําดับข้ันตอนคํานวณ หรือวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีตาง ๆ และผลลัพท 
 แบบจําลอง (Model) หมายถึง แบบแผน หรือแบบยอสวนของอาคาร หรือโครงสรางที่จะกอสราง (A set of plans 

for a building or a pattern of something to be made) หรือเปนคําอธิบายสิ่งที่จะกอสราง เพื่อใหเกิดภาพ หรือเขาใจได (A 

description or analogy used to help visualize something that cannot be directly observed) หรือเปนระบบ ระเบียบวิธีทาง
คณิตศาสตร ซึ่งอยูในรูปของจํานวน ตัวเลข หรือเชิงปริมาณ  (A system of postulates, data, and inferences presented as a 

mathematical description of an entity or state of affairs) คําที่ความหมายคลายคลึงกันไดแก Example, Exemplar, Pattern หรือ 
Ideal ซึ่งมีความหมายทํานองแบบแผนที่กําหนดไวในเบ้ืองตนกอนที่จะลงมือทํา (Something set before one for guidance or 

something taken or proposed as worthy of imitation) สวนคําวา กระบวน หรือการจําลอง (Modeling) หมายถึงการทํางาน หรือ



  ความรูพื้นฐานเร่ืองอาคาร โครงสราง และองคอาคาร ตุลาคม 2551 - 3

ปฏิบัติตามแบบจําลองท่ีสราง หรือวางแผนไว (To plan or form after a pattern or to produce a representation or simulation or 
to construct or fashion in imitation of a particular model or to work or act as a fashion model) 
 การวิเคราะห (Analysis) หมายถึงการจําแนกแยกยอย หรือพิจารณาถึงรายละเอียดทั้งปวง (Separation of a whole 

into its component parts) หรือกระบวนพิสูจนทางคณิตศาสตรซึ่งอาศัยสมมติฐานของผลลัพท และอุปมานโดยกระบวน หรือ
ลําดับข้ันตอนตาง ๆ ที่สมเหตุสมผล (Proof of a mathematical proposition by assuming the result and deducing a valid 

statement by a series of reversible steps) หรือหมายถึงระเบียบวิธีในการแกปญหาที่ซับซอนใหอยูในรูปงายข้ึน (A method in 

philosophy of resolving complex expressions into simpler or more basic ones) หรือการแจงรายละเอียดของรูปที่แสดง เชน
สมการทางคณิตศาสตร ใหรูแจงเห็นจริง (Clarification of an expression by an elucidation of its use in discourse) 

 สมมติฐาน (Assumption) หมายถึงขอสมมติที่อยูบนพื้นฐานความเปนจริง หรือที่เปนไปได เพื่อสันนิษฐานวาส่ิงที่
จะพิสูจน หรือวิเคราะหเปนจริงในเบื้องตน (A fact of statement taken for granted that something is true) 

 กระบวนจําลองโครงสรางมีวัตถุประสงคที่จะแปลง (Transform) ขอมูลของอาคาร ไดแก สมบัติทางกายภาพ  (เชน
มิติ พื้นท่ีภาคตัดขวาง โมเมนตเฉื่อยของรูปหนาตัด หนวยนํ้าหนัก) และกลสมบัติ (เชนโมดูลัสยืดหยุน อัตราสวนปวซองส) 
ใหอยูในเชิงปริมาณ (เปนตัวเลข หรือจํานวน – Quantitative) หรือ เชิงคุณภาพ (เชนตรรกะสําหรับบอกสภาพที่รองรับ หรือ
การยึดรั้งดวยเลขฐานสอง สัญลักษณ) เพื่อใหอยูในรูปที่สามารถวิเคราะหไดโดยอาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สวนการ
วิเคราะหโครงสรางมีวัตถุประสงคเพื่อคํานวณหาแรงภายในองคอาคาร ตรวจสอบเสถียรภาพ หรือการเปล่ียนแปลงขององค
อาคาร หรือโครงสรางซึ่งเปนผลเนื่องจากนํ้าหนัก หรือแรง  
 ตัวอยางของนํ้าหนัก หรือแรง ไดแกนํ้าหนักคงที่ คือน้ําหนักขององคอาคาร (Self weight) และน้ําหนักคงที่สวน
เพ่ิม (Superimposed dead load) น้ําหนักบรรทุกจร (Live load) แรงลม (Wind load) แรงแผนดินไหว (Earthquake) การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature change) แรงดันดิน หรือของไหล (Earth or fluid pressure) การทรุดตัวตางระดับ 
(Differential settlement) เปนตน ตัวอยางของแรงภายในไดแก แรงตามแกน (Axial force) ซ่ึงอาจเปนแรงดึง (Tension) แรงอัด 
(Compression) แรงเฉือน (Shear) แรงดัด หรือโมเมนตดัด (Bending moment or moment) แรงบิด หรือโมเมนตบิด (Torsion) 

ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงขององคอาคาร หรือโครงสรางซึ่งเปนผลเน่ืองจากนํ้าหนัก หรือแรงภายนอกไดแก การโกงตัว 
(Deflection) พิกัดแตกราว (Crack) การเซ (Sway) การหมุน (Rotation) จนกระทั่งความเสียหายอยางรุนแรง หรือเรียกวา วิบัติ 
(Failure) เชน แตกหัก (Rupture) พังทลาย หรือลม (Collapse) เปนตน ผลลัพทจากการวิเคราะหโครงสรางใชคํานวณออกแบบ
องคอาคาร โดยเลือกใชวัสดุ และขนาดหนาตัดท่ีเหมาะสม  
 
5. การจําแนกองคอาคาร หรือสวนประกอบของอาคาร 

 การจําแนกสวนประกอบของอาคารตามประเภทวัสดุ ไมใครจะเกิดประโยชนนัก ดังนั้น จึงอาจจําแนก
สวนประกอบอาคารโดยเกณฑอื่น อาทิ จําแนกตามนัย หรือความสําคัญในการตานทานแรง (อาทิ โครงสรางหลัก กับ
โครงสรางรอง หรือโครงสรางประกอบ) จําแนกตามตําแหนงขององคอาคาร อาทิ โครงสรางสวนบน (Super Structure) และ
โครงสรางสวนลาง (Sub Structure) จําแนกตามระบบ หรือวิธีวิเคราะห อาทิ โครงขอหมุน หรือโครงถัก  (Truss) โครงขอ
แข็ง (Frame) แผน (Plate) เปลือกบาง (Shell) หรือจําแนกตามวิธีกอสราง เชน แผนพื้นระบบก่ึงสําเร็จรูป (Pre-cast or 

Prefabricated) ระบบหลอในที่ (Cast-in-place or Cast-in-situ) เสาเข็มตอก (Driven pile) และเสาเข็มเจาะ (Bored pile) เสาเข็ม
ตอก หรือเสาเข็มเจาะกด (Pre-auger pile) เปนตน อน่ึง ไมวาจะจําแนกองคอาคาร หรือสวนประกอบของอาคารโดยเกณฑใด
ก็ตาม ขอสําคัญคือ ตองเขาใจวาองคอาคารนั้น เรียกอยางไร เม่ือตานทานนํ้าหนัก หรือแรงเกิดพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลง
อยางไร อนึ่ง กฎหมายควบคุมอาคาร เชนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ก็มีวิเคราะหศัพทเก่ียวแกอาคาร และสวนประกอบ
ของอาคารที่มีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางจากที่กลาวน้ี  
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6. ระบบโครงสราง และการใชงาน 

 อาคารแตละหลัง อาจเลือกระบบโครงสรางที่แตกตางกันไดหลายระบบ โดยคํานึงถึงดุลยภาพ ไดแก ความตองการ
ทางสถาปตยกรรม เชน รูปทรง พื้นที่ใชสอย ความเปนไปไดในเชิงวิศวกรรม หมายถึงรูปทรง หรือขนาดของอาคาร ซึ่งอยูใน
วิสัยที่จะกอสรางได มั่นคงแข็งแรง รับน้ําหนัก หรือตานทานแรงได ประหยัด มีเสถียรภาพ ทนทาน ในเชิงวิศวกรรม 
ปจจัยพื้นฐานที่ตองพิจารณา ไดแก มิติ หรือสัดสวนขององคอาคาร และวัสดุ แมสถาปนิกจะทราบความเหมาะสม หรือ
ขอจํากัดขององคอาคาร หรือระบบโครงสรางแตละประเภทอยูบาง แตหากไดขอแนะนําจากวิศวกรอยางถูกตองแลว ก็จะทํา
ใหออกแบบอาคารไดถูกตองเหมาะสม รูปที่ 1 ถึง 4 แสดงระบบโครงสรางแตละประเภท ชวงใชงานท่ีเหมาะสม และ
ขีดจํากัดของระบบโครงสรางแตละประเภท  
 

รูปที่ 1 ชวงใชงานเหมาะสม และขีดจํากัดโดยประมาณของระบบโครงสราง 

ที่ถายเทน้ําหนัก หรือแรงในทิศทางเดียว หรือสองทิศทาง 
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รูปที ่2 ชวงใชงานเหมาะสม และขีดจํากัดโดยประมาณของระบบแผนพื้น คาน ตง โครงถัก และโครงขอแข็ง  

 
รูปที่ 3 ชวงใชงานเหมาะสม และขีดจํากัดโดยประมาณของระบบพ้ืนคาน แผนพับ หรือเปลือกบาง  

ความ ลึก โดยประมาณ

(l = ความยาวชวง )

(1) l/25

(2) l/30
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รูปที่ 4 ชวงใชงานเหมาะสม และขีดจํากัดโดยประมาณของระบบโครงถัก ระบบขึง และโครง 3 มิติ  
 
7. พฤติกรรมขององคอาคาร หรือโครงสราง 

 พฤติกรรมขององคอาคาร หรือโครงสราง ข้ึนอยูกับ สมบัติทางกายภาพ และกลสมบัติขององคอาคาร หรือโครงสราง กับ
น้ําหนักบรรทุก หรือแรงที่กระทําตอองคอาคาร หรือโครงสราง ดังนั้น พฤติกรรมขององคอาคาร หรือโครงสราง จึงเกิด
ภายใตน้ําหนัก หรือแรงกระทํา โดยผลลัพท อาทิเชน หนวยแรงภายในองคอาคาร หรือโครงสราง การเคลื่อนตัว การแอน 
หรือโกงตัว พิกัดแตกราว หรือเสถียรภาพอื่น ๆ  
 
7.1 ระบบแผนพ้ืนก่ึงสําเร็จ 

 ระบบแผนพ้ืนกึ่งสําเร็จประกอบดวยสวนที่ผลิตจากโรงงาน ยกมาติดตั้ง หรือวางบนคาน แลวเสริมเหล็ก เท
คอนกรีตทับหนา (Topping) เพื่อใหเปนผืนเดียวกัน ปจจุบันนิยมใชแผนพื้นคอนกรีตหลอสําเร็จ หรือแผนพ้ืนสําเร็จรูปอัด
แรง ชนิดแผนเรียบ (Precast plank) รูปหนาตัดสี่เหลี่ยมทึบตัน เสริมลวดอัดแรง ความหนาไมมากนัก (10 – 12 เซนติเมตร) 
นิยมใชในอาคารขนาดเล็ก หรือที่พักอาศัย เพราะคลายแผนกระดานที่วางพาดบนคานเรียงกัน โดยไมตองใชไมแบบ ผูก
เหล็กเสริมกันราว และเทคอนกรีตทับหนาไดทันที ใชค้ํายันเทาที่จําเปนตามคําแนะนําของผูผลิต เชนที่ก่ึงกลางของชวงพ้ืน
เทานั้น ทองพื้นเรียบจึงไมจําตองฉาบแตงผิว หรือทําฝาปด อน่ึง แผนพ้ืนชนิดน้ีเม่ือชวงยาวขึ้น หรือมีความหนาเพิ่มข้ึน 
ผูผลิตก็อาจทําใหมีแกนกลวงตามความยาวของแผนพื้น (Hollow core Slab) เพ่ือลดทอนนํ้าหนักของแผนพื้นนั่นเอง (รูปที่ 5)  
 
 

ความลึกโด ยประ มาณ
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รูปที่ 5 ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปชนิดแผนเรียบ หรือกลวง 

 
 ระบบแผนพ้ืนก่ึงสําเร็จรูปชนิดอ่ืน ๆ ไดแก ระบบตงคอนกรีตอัดแรงซึ่งใชตงคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปมาพาดบน
คานแลวประกอบไมแบบที่ชองวางระหวางตง เสริมเหล็ก และเทคอนกรีต (กอสรางงายกวาแผนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
หลอในที่ เพราะสามารถต้ังแบบกับตงสําเร็จรูป ซ่ึงมีรูเสียบสลักที่ใชไวสําหรับรับแบบไมในตัว ปจจุบันไมนิยมใช) แผนพื้น
กึ่งสําเร็จรูปรูปยูควํ่า ระบบแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปชนิดหนาตัดรูปตัวที ซึ่งตองระมัดระวังขณะกอสรางเพราะแผน
พื้นที่หนาตัดรูปตัวทีพลิกลมไดงาย อนึ่ง ใตพื้น หากไมมีฝาปด มักเปนอุปสรรคตอการติดตั้งดวงโคมไฟฟา หรือระบบสอง
สวาง และทอของานระบบ  
 ระบบแผนพ้ืนคอนกรีตบล็อกและตงรูปทีควํ่า พื้นชนิดนี้ใชตงคอนกรีตรูปตัวทีควํ่าวางพาดบนคานตามระยะท่ี
กําหนด และใชคอนกรีตบล็อคชนิดกลวงวางเรียงระหวางตงดังกลาวจนเต็ม เสริมเหล็ก และเทคอนกรีตทับหนา เดิมพื้นชนิด
นี้ใชในอาคารขนาดเล็ก และที่พักอาศัย เพราะกอสรางไดรวดเร็ว ขอเสียคือน้ําอาจร่ัวซึมไดงาย และรับนํ้าหนักไดนอยกวา
พื้นสําเร็จระบบอื่น ๆ เนื่องจากคอนกรีตบล็อคนั้นเปนเพียงแบบหลอคอนกรีตถาวรเทาน้ัน มิไดมีสวนชวยรับน้ําหนักใด ๆ 
(ขณะท่ีเฉพาะตงรูปตัวทีควํ่ารับน้ําหนักบรรทุก) ดังน้ัน หากฉาบปดใตทองพ้ืนไปแลว อาจไมทราบตําแหนง หรือแนวของตง
รูปตัวทีควํ่า จะหาตําแหนงแขวนยึดสิ่งท่ีมีนํ้าหนักมากไดลําบาก ปจจุบันพ้ืนชนิดนี้เส่ือมความนิยมลงไป เพราะมีขอดอยกวา
แผนพื้นชนิดเรียบในเกือบทุกดาน  
 การใชแผนพื้นก่ึงสําเร็จรูปจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําผูผลิต โดยเฉพาะการค้ํายันระหวางกอสราง เหล็กเสริม และ
การเทคอนกรีตทับหนา หากปฏิบัติผิดแผกจากคําแนะนํา โดยไมคํานวณตรวจสอบอยางถ่ีถวน อาจผิดพลาดเสียหายไดเชน 
ใชแผนพื้นก่ึงสําเร็จทําเปนสวนย่ืน (Overhanging) แมจะเสริมเหล็กตานทานโมเมนตดัด หรือแรงดึงที่ผิวบนอยางเพียงพอ แต
หนวยแรงอัดในคอนกรีตท่ีผิวลางอาจเกินกวาหนวยแรงใชงาน ตําแหนงเจาะ หรือยึดอุปกรณกับดานลางของแผนพ้ืน อาจ
ตรงกับตําแหนงของลวดอัดแรง แผนพื้นชนิดกลวงหากรับน้ําหนักที่ทําใหเกิดแรงเฉือนสูง หนวยแรงแบกทานบริเวณที่
รองรับอาจสูงเกินกวาหนวยแรงใชงาน หรือวิบัติ เปนตน รูปที่ 6 แสดงตัวอยางแผนพื้นระบบอื่น ๆ 
 

 
รูปที่ 6 ตัวอยางแผนพื้นระบบอื่น ๆ 

 
 ระบบพ้ืนคอนกรีตแผนพื้นเหล็ก (Composite metal deck) แผนพ้ืนชนิดน้ีหลอในที่ โดยใชแผนเหล็กผลิตจาก
โรงงาน ซ่ึงขึ้นรูปเปนลอนลักษณะตาง ๆ วางพาดบนคาน จะตองมีหัวหมุดเหล็ก (Shear stud) ยึดเปนระยะ ๆ และแผนเหล็ก
นี้จะเปนทั้งแบบ และเหล็กเสริมไปในตัว ดังน้ันเหล็กเสริมจะนอยกวาแผนพ้ืนระบบอื่น ๆ (แตยังคงตองเสริมเหล็ก เชนเพ่ือ
กันราว) แผนเหล็กจะเปนทั้งไมแบบ และฝาเพดานสําหรับชั้นใตพ้ืนน้ันไปในตัวดวย อยางไรก็ตามจะตองปองกันเหล็ก
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ไมใหเปนสนิม และตองกันไฟดวย พื้นชนิดนี้คอนขางเบา และกอสรางรวดเร็ว แตจะมีราคาคอนขางแพง มักใชประกอบกับ
โครงสรางเหล็กเชนวางบนคานเหล็ก บางคร้ัง พน หรือเคลือบกันสนิม และไฟ (รูปที่ 7)  

 

 
รูปที่ 7 ตัวอยางระบบพ้ืนคอนกรีตแผนพื้นเหล็ก 

 
7.2 พ้ืนเหล็กและพ้ืนประกอบ 
 พื้นเหล็ก (Steel deck) ประกอบดวยตงเหล็ก วางบนคานเหล็ก หรือคานคอนกรีต แลวปูปดทับดวยแผนเหล็ก หรือ
อาจใชเหล็กตะแกรงซึ่งมีน้ําหนักเบาก็ได พื้นเหล็กราคาคอนขางสูง อาจมีขอไมพึงประสงค อาทิ ลื่น เสียงดัง ทําความสะอาด
ยาก มีปญหาเรื่องสนิม และอัคคีภัย จึงมักใชในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนที่ไมไดรับน้ําหนักบรรทุก
มากนัก เชนสะพานทางเดินในโกดังเก็บสินคา หรือชั้นลอยตาง ๆ บางกรณีอาจตองเคลือบผิว หรือหุมดวยวัสดุอื่น เพื่อกันล่ืน 
หรือปองกันความรอนจากอัคคีภัย (vermiculite) หรือใชระบบพื้นประกอบ (Composite deck) อาทิ คาน หรือตงเหล็ก ปูลาด
ดวยพื้นไม หรือพ้ืนคอนกรีต เปนตน (รูปที่ 8) 
  

 
รูปที่ 8 ตัวอยางพ้ืนเหล็ก พื้นประกอบ การเคลือบผิวเพื้อกันล่ืน หรือปองกันอัคคีภัย 

 
7.3 แผนพ้ืนคอนกรีตหลอในที ่
 แผนพื้นคอนกรีตหลอในท่ี (Cast in place slab) ตองตั้งแบบพ้ืน ผูกเหล็กเสริม แลวจึงเทคอนกรีตพรอมกับสวนบน
ของคานรองรับแผนพ้ืนที่อยูรอบ ๆ เพ่ือใหพื้นเปนเนื้อเดียวกับคาน และตองคํ้ายันแบบเพื่อรับน้ําหนักพื้นกอนที่พ้ืนคอนกรีต
แข็งตัว และรับน้ําหนักได อาจมีฝาเพดาน ระบบทอ หรือสิ่งอื่น ๆ แขวน หรือยึดเกาะใตแผนพ้ืน ความหนา หรือเหล็กเสริม
ของพ้ืนขึ้นอยูกับความกวาง ความยาวของพ้ืน และน้ําหนักบรรทุก แผนพื้นหลอในที่ อาจเปน แผนพื้นทางเดียว (One-

way slab) ซึ่งมีชวงสั้น ๆ หรือสัดสวนความยาวตอความกวางของแผนพื้นมาก ก็จะกระจายนํ้าหนักในทิศทางเดียว คือ
กระจายน้ําหนักลงยังที่รองรับสองดานซึ่งรองรับพื้นในชวงสั้น แผนพ้ืนสองทาง (Two-way Slab) สัดสวนดานกวางยาวพอ ๆ 
กัน หรือแตกตางกันไมมาก ดังน้ัน นํ้าหนักบรรทุกจะกระจายสองทิศทาง สวนแผนพ้ืนย่ืน (Cantilever slab) มีท่ีรองรับดาน
เดียว อีกปลายหนึ่งอิสระปราศจากที่รองรับ ปกติมักพบเห็นแผนพ้ืนย่ืนเปนชายคา หรือกันสาด  รูปท่ี 9 แสดงตัวอยางแผน
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พื้นทางเดียว สองทาง  และพ้ืนย่ืน อน่ึง ในทางปฏิบัติแผนพ้ืนแตละชนิดอาจตอเนื่องกันหลายชวง หรือตอเนื่องกับแผนพ้ืน
อื่น ๆ เสมือนแผนพื้นตอเนื่อง อีกทั้งอาจมีระดับที่แตกตางกัน ดังแสดงสาธิตในรูปท่ี 10 
 

 
รูปที่ 9 แสดงตัวอยางแผนพ้ืนทางเดียว สองทาง และแผนพื้นยื่น 

 
รูปที่ 10 ตัวอยางแผนพ้ืนที่ตอเน่ืองกัน และตางระดับ 

 
7.4 แผนพ้ืนไรคาน  
 แผนพื้นไรคาน (Flat plate) เปนแผนพื้นสองทางชนิดหนึ่ง เพียงแตคานมีความหนาเทากับแผนพื้น  หรืออีกนัยหนึ่ง
คือถือเสมือแถบแผนพ้ืนซึ่งเชื่อมตอระหวางที่รองรับ (เสา หรือกําแพง) เปนคาน แผนพื้นไรคานอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แตหากมีชวงกวาง หรือในอาคารขนาดใหญ อาจเปนคอนกรีตอัดแรงหลอในที่ (Post-Tensioned) ทําใหพื้นรับน้ําหนักไดมาก
ขึ้นขณะที่ความหนาของพ้ืนไมมากนัก กอสรางไดรวดเร็ว หากจําเปน อาจตองเพ่ิมความหนาของแผนพื้นไรคานที่บริเวณ
รอบ ๆ หัวเสา หรือแปนหัวเสา (Drop panel) หรือขยายหัวเสาใหโตขึ้น เรียกวา หมวกเสา (Capital) อนึ่ง พื้นระบบน้ีไมนิยม
ใชในอาคารขนาดเล็ก หรือท่ีพักอาศัย เน่ืองจากมีราคาสูง  มักใชในอาคารที่ตองการจํานวนช้ัน หรือพื้นท่ีใชสอยมาก ๆ ไม
ตองการใหมีคาน  เชนอาคารจอดรถเปนตน (รูปที่ 11) 
 

 
รูปที่ 11 ตัวอยางแผนพื้นไรคาน ชนิดแผนเรียบ หรือมีแปนหัวเสา หรือหมวกเสา 
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7.5 แผนพ้ืนกระทง 
 แผนพื้นระบบกระทงทางเดียว หรือพื้นตง (One-way joist) ประกอบดวยแผนพ้ืนทางเดียวหลายผืนตอเน่ืองกัน หลอ
เปนเน้ือเดียวกับคาน หรือวางบนคานสําเร็จรูป (เชนกรณีสะพาน) หรือเกิดจากการเอาคานรูปตัวทีมาวางเรียงใหปกคานชิด
ติดกันแลวหลอคอนกรีตพ้ืนใหเปนผืนตอเนื่องกัน สวน แผนพื้นกระทงสองทาง (Waffle slab) เปนแผนพ้ืนสองทางที่มีขนาด
ใหญ ดังนั้น ภายในแผนพ้ืนซึ่งรองรับดวยคานหลักท่ีเช่ือมยึดระหวางหัวเสา จึงแบงซอยเปนคานยอย ๆ ทั้งสองทิศทาง 
เสมือนประกอบดวยแผนพื้นสองทางเล็ก ๆ หลายผืน แผนพื้นชนิดนี้แมจะใชไดกับอาคารที่มีชวงระหวางเสาหางมาก ๆ แตก็
กอสรางยุงยาก เชนไมแบบตองซับซอนตามรูปรางแผนพื้น และอาจมีขอยุงยากเรื่องวิศวกรรมระบบ เชน การติดต้ังดวงโคม
ไฟฟา เดินสายไฟ หรือทอน้ําดับเพลิงเปนตน (รูปท่ี 12)  
 

 
ก. แผนพื้นกระทงทางเดียว 

 
ข. แผนพื้นกระทงสองทาง 

รูปท่ี 12 ตัวอยางแผนพื้นกระทงทางเดียวและสองทาง 
 
7.6 บันได 

 บันได (Staircase) เปนองคอาคารที่เช่ือมตอระหวางชั้น คลายคลึงกับแผนพื้น จึงคํานวณออกแบบเสมือนเปนแผน
พื้นตอเนื่องที่พาดอยูระหวางช้ัน โดยอาจออกแบบไดหลายลักาณะ อาจมี หรือไมมีชานพัก (Landing) ข้ึนกับความจําเปน 
หรือประโยชนใชสอย บันไดอยางงายมีทองเรียบ หรือเปนลักษณะพับผา คือทองบันไดพับเปนข้ัน ๆ คลายดานบน มักไม
คอยพบบันไดที่เปนเสมือนแผนพื้นชวงเดียว เพราะสวนใหญบันไดจะตอเน่ืองกับแผนพื้นอื่น ๆ เสมอ  บันไดบางชนิด
มีคานแมบันไดขนาบท้ังสองขางควบคูไปกับตัวบันได พ้ืนบันไดจึงเสมือนเปนแผนพ้ืนทางเดียวที่รองรับดวยคานแมบันได
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ซึ่งขนาบทั้งสองขาง คานแมบันไดน้ีอาจออกแบบใหบาง และลึก เปนเสมือนแผงกันตก หรือราวบันไดในตัว บันไดประเภท
นี้อาจมีทองเรียบ หรือเปนลักษณะพับผา บันไดบางชนิดคลายพื้น หรือคานที่ย่ืนออกมาจากคานแมบันไดท่ีรองรับดานใด
ดานหน่ึง หรือรองรับใตตัวบันไดน้ัน โดยคานท่ีรองรับดังกลาวนี้จะยาวตอเนื่องควบคูไปกับตัวบันได บันไดบางชนิดเปน
คลายพื้น หรือคานย่ืนออกมาจากผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  บันไดประเภทนี้อาจมีทองเรียบ หรือพับผา บันไดบางชนิดพาด
ระหวางชั้น แมมีชานพัก แตก็ปราศจากคาน หรือเสารองรับชานพัก เรียกบันไดชานพักลอย (Free standing or Dog-leg or 

Jack-knife staircase) บันไดประเภทนี้อาจมีคานขนาบทั้งสองขางตลอดระหวางช้ัน หรืออาจมีคานเพียงตัวเดียวรองรับขางใต
บันได หรือปราศจากคาน (ออกแบบใหตัวบันไดเปนเสมือนคาน) บันไดประเภทน้ีอาจมีทองเรียบ หรือพับผา บันไดวน 
บันไดเวียน หรือบันไดโคงตาง ๆ อาจมีคานขนาบทั้งสองขางตลอดระหวางช้ัน หรืออาจมีคานเพียงตัวเดียวรองรับขางใต
บันได หรืออาจปราศจากคาน โดยออกแบบใหตัวบันไดทั้งช้ินเปนเสมือนคาน นั่นเอง บันไดประเภทน้ีอาจมีทองเรียบ หรือ
พับผา สวนบันไดไม และเหล็ก ปกติมักเปนระบบคานแมบันไดพาด แลวทําลูกขั้นดวยไม หรือเหล็ก ตามแตกรณี (รูปที่ 13) 
  

 
ก. บันได ค.ส.ล 

รูปที่ 13 ตัวอยางบันไดชนิดตาง ๆ 
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ข. บันไดไม และเหล็ก 

รูปที่ 13 ตัวอยางบันไดชนิดตาง ๆ (ตอ) 
 
7.7 คาน 

 คาน (Beam) เปนองคอาคารท่ีมักจะอยูในแนวราบ เช่ือมตอกับองคอาคารในแนวต้ัง เชนเสา หรือผนัง ปกติคานมี
รูปหนาตัดส่ีเหลี่ยมผืนผา เพราะคํานวณออกแบบงาย กอสรางงาย ประหยัด แตหากจําเปน คานอาจมีรูปหนาตัดเปนอื่นได 
เชนคานรูปตัวที (Tee beam) ซ่ึงอาจเกิดจากความตั้งใจที่จะออกแบบหรือกอสรางใหคานนั้นมีรูปเปนตัวที หรืออาจเกิดใน
กรณีที่คานหนาตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผารองรับพ้ืน ค.ส.ล. เท หลอเปนเนื้อเดียวกัน สามารถพิจารณา หรือผนวกสวนหนึ่งของ
แผนพื้นเปนเสมือนปก (Flange) ของตัวที ทําใหคานแข็งแกรงมากข้ึนกวารูปหนาตัดสี่เหลี่ยมผืนผาธรรมดา มีกําลังตานทาน
แรงเพิ่มข้ึน คานอาจทําดวยไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมลวดอัดแรง ขึ้นอยูกับปจจัย หรือเหตุผลเชน 
ชวงคาน น้ําหนักบรรทุก หรือแรง ความประหยัด หรือเหตุผลทางสถาปตยกรรมที่ตองการแสดงรูปลักษณของอาคาร  คาน
ไม มักใชประกอบกับระบบพื้น และตงไม โดยสมัยโบราณ ตัวคานมักจะวางฝากอยูกับเสาไม ยึดดวยล่ิม หรือบากไมใหเขา
มุมกัน ปจจุบันอาจใชตะปู ยึดดวยสลักเกลียว แหวน หรืออุปกรณอื่น ๆ โดยคานจะรองรับตง  และตงรองรับพื้นไมกระดาน 
ตามลําดับ คานไมอาจวาง หรือฝากกับเสาคอนกรีต หรือเสาเหล็กก็ได  
 คานเหล็ก นิยมใชในอาคารขนาดใหญ หรืออาคารที่ตองการใหกอสรางไดรวดเร็ว หรือตองการใหโครงสรางมี
น้ําหนักเบากวาใชคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนิยมใชกับอาคารขนาดเล็ก เพราะราคาจะคอนขางแพง อีกทั้งตองออกแบบจุดตอ
อยางพิถีพิถันใหม่ันคงแข็งแรง และตองปองกันอัคคีภัย คานเหล็กอาจใชประกอบกับเสาเหล็ก หรือเสาค.ส.ล. คานเหล็กอาจ
ใชรองรับตงไม หรือตงเหล็ก อีกนัยหน่ึง คานเหล็กอาจรองรับพ้ืนเหล็ก พ้ืนคอนกรีต หรือระบบพ้ืนไมก็ไดคาน ค.ส.ล. สวน
ใหญหลอในที่ โดยท่ัวไปไมใชคานคอนกรีตกับเสาเหล็ก หรือเสาไม เพราะเช่ือมตอ หรือยึดกันไดยาก สวนใหญจึงใช
รวมกับเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก แตคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชรวมกับระบบพื้นไดแทบทุกชนิด เชน พื้นคอนกรีต (ท้ังแผน
พื้นกึ่งสําเร็จรูป หรือแผนพื้นหลอในที่) พ้ืนเหล็ก หรือแมแตพ้ืนไม คานคอนกรีตอัดแรง หลักการคลายคลึงกับคาน ค.ส.ล. 

แตเสริมลวดอัดแรง (Prestressing wire or tendon) ทําใหมีกําลังตานทานแรงมากขึ้น จึงเหมาะกับโครงสรางขนาดใหญเชน
คานสะพาน (Girder) นอกจากท่ีไดกลาวมาแลว ยังมีคานประกอบ (Composite beam) ซึ่งใชวัสดุสองชนิดขึ้นไป เชน ใชคาน
เหล็กรูปพรรณประกอบกับคอนกรีต ฐานรองรับคานชวงเดียว  คานตอเนื่อง และคานย่ืน เม่ือรับน้ําหนัก หรือแรง จะถูกดัด 
เกิดแรงในคาน และคานโกงตัวในลักษณะแตกตางกัน รูปที่ 14 ตัวอยางชนิด และรูปหนาตัดตาง ๆ  
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ก. คานไม หรือคานเหล็ก 

 
ข. คาน ค.ส.ล 

 
ค. คานคอนกรีตอัดแรง 

รูปท่ี 14 ตัวอยางคานไม คานเหล็ก คานค.ส.ล และคานคอนกรีตอัดแรง ที่มีรูปหนาตัดตาง ๆ กัน  
 

7.8 ตอมอ หรือเสา 
 ตอมอ (Pier or Pedestal) และเสา (Column) เปนองคอาคารท่ีตานทานนํ้าหนัก หรือแรงตามแกนรวมกับโมเมนตดัด 
หากแตอัตราสวนระหวางความสูงตอดานแคบมีคาตางกัน (หากมากกวา 6 เรียกเสา หรือกลับกัน) สําหรับอาคารท่ัวไป ตอมอ
มักหมายถึงสวนตอของเสากับฐานราก  หรือเปนสวนของเสาท่ีมักอยูใกลระดับดิน หรือใตดิน  เพื่อถายนํ้าหนักจากเสาลงสู
ฐานราก  สําหรับสะพาน อัตราสวนระหวางความสูงตอดานแคบมักมีคานอยกวา 6 จึงเรียกสวนที่พนดินวาตอมอ เชนกัน  
เสาอาจมีหนาตัดกลม สี่เหล่ียม หรืออื่น ๆ  ตอมออาจมีรูปหนาตัดเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา กลม หรืออาจมีรูปหนา
ตัดที่แปลกแตกตางจากท่ีกลาวก็เปนได ในอดีต วัสดุท่ีใชทําตอมอ หรือเสาอาจเปนไม หินสกัด หินกอประสาน หรือเสาอิฐ
กอประสาน ปจจุบันมักใชคอนกรีต หรือเหล็ก เพราะเสาไมหายาก และราคาสูงข้ึน อีกท้ังติไฟ และอาจผุพัง เสื่อมสลาย
เน่ืองจากความชื้น มด ปลวก หรือแมลงอื่น  เสาเหล็ก มีรูปหนาตัดและขนาดหลากหลาย อาจประกอบข้ึนเองได (Built-up 

section) เสาเหล็กนํ้าหนักเบากวาเสาคอนกรีต กอสรางรวดเร็ว แตก็ยังมีปญหาเรื่องสนิม และความทนไฟ จึงอาจตองหุมดวย
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คอนกรีต หรือทาสีกันสนิมทับ นอกจากนั้น เสาเหล็กจะตองออกแบบรอยตอยึดใหดี ไมวาจะโดยวิธีเชื่อม ใชสลักเกลียว 
หรืออื่น ๆ สวนเสา ค.ส.ล. สามารถหลอเปนรูปหนาตัดตาง ๆได เสาอาจเสริมเหล็กปลอกเดี่ยว หรือเหล็กปลอกที่พันตอเนื่อง
เปนเกลียว รอบ ๆ เหล็กยืน โดยเหล็กปลอกจะชวยตานทานการวิบัติ ทางดานขาง (รูปที่ 15) 
  

 
ก. เสาหิน เสาอิฐกอประสาน และเสาไม  

 
ข. เสาเหล็ก และเสาเหล็กประกอบ 

 
ค. เสา ค.ส.ล 

รูปที่ 15 ตัวอยางเสา และตอมอชนิด และรูปหนาตัดตาง ๆ 
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ง. ตอมอสะพานรูปแบบตาง ๆ 

รูปที่ 15 ตัวอยางเสา และตอมอชนิด และรูปหนาตัดตาง ๆ 
 

7.9 ฐานราก และเสาเข็ม 

 ฐานรากประกอบดวยฐานรากแผ  (Spread footing) ซึ่งใชมิติของฐานรากเพื่อถายน้ําหนัก ดังนั้น ฐานรากแผจึงตอง
มีขนาดใหญพอที่จะถาย หรือกระจายนํ้าหนักอาคาร มิเชนน้ัน ดิน หรือหินที่รองรับฐานรากแผตองแข็งแรงเพียงพอตานทาน
แรงหรือนํ้าหนัก ฐานรากอีกชนิดหน่ึงคือฐานรากวางบนเสาเข็ม (Piled foundation) นํ้าหนักที่ถายลงฐานรากจะถายตอไปยัง
เสาเข็ม เสาเข็มอาจตานทานน้ําหนักโดยอาศัยความฝด หรือแรงเสียดทาน (Friction) ระหวางผิวเสาเข็มกับดินที่อยูโดยรอบ 
หรือหากเสาเข็มยาวมากพอ เชนถูกตอกลงไปวางบนช้ันดินท่ีแข็งมาก หรือชั้นหิน (Hard strata) ก็จะตานทานน้ําหนักโดย
อาศัยทั้งความฝด และแรงแบกทาน(Bearing) ที่ปลายเสาเข็มนั้นกับชั้นดินแข็ง หรือชั้นหิน (ดูหัวขอถัดไป) นอกจากจะ
จําแนกฐานรากตามวิธีถายน้ําหนักแลวยังสามารถจําแนกฐานรากตามรูปราง และตามลักษณะของนํ้าหนักบรรทุก อนึ่ง ฐาน
รากทั้งสองชนิดตองหนาเพียงพอ เพื่อตานทานแรงที่เกิดขึ้น 

 ฐานใตกําแพง หรือฐานแบบตอเนื่อง (Strip footing) ใชรับนํ้าหนักกําแพง ดังน้ันฐานรากจึงมีรูปรางเปน
สี่เหล่ียมผืนผา เปนแถบยาวตอเนื่องไปตามความยาวของกําแพง สวนความกวางของฐานผันแปรได แตปกติจะกวางกวา
ความหนาของกําแพง ฐานเด่ียว (Isolated footing) เปนฐานรากเพื่อใชรับนํ้าหนักบรรทุกของเสาหรือตอมอตนเดียว อาจเปน
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา หรือรูปอื่นก็ได ฐานรวม (Common footing) เปนฐานรากเพ่ือใชรับน้ําหนักบรรทุกของเสา 
หรือตอมอสองตนข้ึนไป ฐานรวมพบในกรณีที่เสาอยูใกลกันมาก จนฐานรากเกยกัน หรือมิเชนนั้นอาจเปนเพราะฐานรากไม
เสถียร จึงตองยึดไวกับฐานรากท่ีใกลเคียงกัน (เชนฐานรากตีนเปด ดูขอตอไป) ฐานตีนเปด หรือฐานรากชิดเขต (Strap 

footing) เปนฐานรากรวมชนิดหน่ึง รับน้ําหนักบรรทุกของเสา ตอมอ หรือกําแพงที่อยูริมขอบฐานทําใหนํ้าหนักท่ีถายลงสู
ฐานเย้ืองกับศูนยถวงของฐาน เชน ฐานรากที่อยูใกลแนวเขตที่ดิน ฐานรากชนิดนี้ไมเสถียร คือมีแนวโนมท่ีจะพลิกลม 
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(Overturn)ไดงาย จึงจําตองยึดไวกับฐานรากอื่นที่อยูใกลเคียงกัน โดยมีคานยึด (Strap beam) คานยึดอาจยกขึ้นเหนือระดับ
ฐานราก เสมอ หรือซอนเกย (Common) เปนสวนหนึ่งของฐานรากได  
 ฐานแพ (Raft or mat foundation - หากวางบนเสาเข็มบางเรียกวาฐานปูพรม) เปนฐานรวมขนาดใหญใชรับน้ําหนัก
บรรทุกของเสาหลาย ๆ ตน โดยจะแผบนพื้นท่ีกวาง ๆ บางครั้งจะใชรับน้ําหนักบรรทุกของเสาทุกตนของอาคารก็ได ฐานแพ
ใชในอาคารขนาดใหญ หรืออาคารสูง จะกระจายนํ้าหนักสูดิน หรือหินเบื้องลางไดดีกวา ปองกันการทรุดตัวตางระดับไดดี 
แตกอสรางยุงยาก และส้ินเปลือง (รูปที่ 16) 

 

 
ก. ฐานรากแผ (ฐานรากแผรับกําแพง ฐานรากแผรับเสาเดี่ยว ฐานรากรวม ฐานรากชิดเขต) 

 
ข. ฐานรากวางบนเสาเข็ม (เสาเข็มตนเดียว เสาเข็มกลุม ฐานรากแพ หรือเสาเข็มแบบปูพรม) 

รูปท่ี 16 ตัวอยางฐานรากชนิดตาง ๆ 
 
เสาเข็ม (Pile) เสาเข็มตานทานน้ําหนักอาคารไดโดยสองกลไกหลัก คือ ความฝด หรือแรงเสียดทาน (Friction) กับ

แรงแบกทาน (End bearing) ดังแสดงสาธิตในรูปที่ 17 รูปรางหนาตัดของเสาเข็ม หรือเสนรอบรูป กับความยาวของเสาเข็ม 
ตลอดจนวัสดุที่ใชทําเสาเข็ม (ไม เหล็ก หรือคอนกรีต) จึงข้ึนอยูกับแรงฝด หรือกําลังแบกทานของดิน ความฝดเกิดท่ีผิว
เสาเข็มสัมผัสกับดินที่ลอมรอบ ดังนั้น เสาเข็มที่มีกําลังจากความฝดจึงควรมีเสนรอบรูป หรือพื้นท่ีผิวมาก อาทิ หนาตัดรูปตัว 
I มีเสนรอบรูป มากกวาหนาตัดรูปอ่ืน ๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ภาคตัดขวางเทา ๆ กัน สวนรูปตัว Y ปจจุบันไมผลิตจําหนาย เพราะบอบ
บางมักเสียหายระหวางขนสง สวนแรงแบกทานท่ีปลายเสาเข็ม เกิดโดยนํ้าหนักจากอาคาร ถายลงฐานราก จะถายตอลงไปยัง
เสาเข็มซึ่งวางอยูบนช้ันดินแข็ง หรือชั้นหิน เสาเข็มจะถายนํ้าหนักผานพ้ืนที่ภาคตัดขวางของปลายเสาเข็ม (End bearing) สูช้ัน
ดินแข็ง หรือช้ันหินที่รองรับ เสาเข็มประเภทนี้จึงมักเปนรูปหนาตัดกลม หรือสี่เหลี่ยม โดยอาจเปนหนาตัดทึบตัน (Solid) 

หรือกลวง (Hollow) ก็ได  
นอกเหนือจากการรับน้ําหนัก หรือถายน้ําหนักอาคาร ซึ่งสวนใหญเปนน้ําหนักตามแนวด่ิง (Vertical load) แลว 

เสาเข็มยังอาจตานทานแรงอื่น ๆ เชนแรงเฉือน หรือแรงดึง อาทิเชน ใชเสาเข็มตานทานไมใหโครงสรางลม หรือยกตัว 
เน่ืองจากแรงดันน้ําในดิน (Uplift) หรือแรงทางดานขาง เชน แรงลม แรงแผนดินไหว เปนตน (รูปที่ 18)  
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รูปที่ 17 กําลังของเสาเข็มเนื่องจากแรงเสียดทาน และแรงแบกทาน 

รูปที ่18 ตัวอยางเสาเข็มในโครงสรางที่ตานทานแรงทางดานขาง 
 

 เสาเข็มจําแนกตามวิธีกอสราง ประกอบดวย เสาเข็มตอก (Driven pile) โดยแรงคน หรือปนจั่น ที่ยกตุมนํ้าหนัก 
กระแทก หรือตอกลงบนหัวเข็ม หรืออาจใชเครื่องตอกท่ีเปนกลไกแรงดันไอน้ําบังคับใหลูกตุมว่ิงข้ึนลง อาจใชแรงดันน้ําอัด
ดวยความดันสูงลงไปยังปลายเข็มทําใหเข็มจมลง หรืออาจใชเครื่องตอกท่ีเปนเคร่ืองยนตดีเซล (Diesel hammer)  

 เสาเข็มเจาะ (Bored pile) ประกอบดวยเสาเข็มระบบเจาะแหง (Dry process) และระบบเจาะเปยก (Wet process) 

เสาเข็มระบบเจาะแหงใชแทนสามขา เคร่ืองยนตสําหรับยกตุมตอก (Percussion rig) และเจาะเอาดินออกจนถึงระดับที่
ตองการ  กรุหลุมเจาะดวยปลอกเหล็ก  (Casing) ปองกันดินพัง เสริมเหล็กในหลุมเจาะ เทคอนกรีตจนเต็มหลุมเจาะ 
ขณะเดียวกันคอย ๆ ถอนปลอกเหล็กกลับจึ้นมา ระบบนี้เหมาะสําหรับงานกอสรางขนาดเล็ก เพราะมีขอจํากัดเรื่องความยาว
ของเสาเข็ม สวน เสาเข็มเจาะระบบเปยก ใชเคร่ืองเจาะดินแบบสวานขนาดใหญ  และใชสารละลาย Bentonite เพื่อกรุปองกัน
ดินรอบหลุมเจาะพังทลาย กอนที่จะเสริมเหล็กและเทคอนกรีต สารละลาย Bentonite อาจหมุนเวียนกลับมาใชไดอีก เสาเข็ม
เจาะแบบไมโคร  (Micro Pile) เปนเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลางไมเกิน 25 เซนติเมตร  จะใชเทคนิคตางระบบอ่ืน 
ๆ เชนการเทคอนกรีต จะใชทอเหล็กเสียบไปในหลุมเจาะแลวเทคอนกรีต  โดยสูบอัด (Pump) ลงไปในทอเหล็กดวยแรงดัน
ขนาดสูง (Grouting)  มีราคาแพงกวาเสาเข็มเจาะระบบแหงจึงไมนิยม แตดวยวิธีการกอสรางที่ตองการพ้ืนที่นอย  และสะอาด
กวาเสาเข็มเจาะระบบแหง จึงเหมาะสําหรับงานที่มีขอจํากัด เชนตอเติม หรือซอมแซมอาคาร นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน 
ยังมีเสาเข็มเจาะแบบพิเศษ ไดแก Barrette ซึ่งเหมือนกับเสาเข็มเจาะระบบเปยก เพียงแตมีหนาตัดเปนสี่เหลี่ยม รูปกากบาท 
รูปตัว H ตัว L หรือรูปตัว T ก็ได ทั้งนี้เนื่องจากใช Clamp shell (หรือ Grab bucket) ลักษณะคลายกามปูขุด และตักดินขึ้นมา 

 ความฝดหรอืแรงเสียดทาน
แรงแบกทาน

ช้ันดินแข็ง
หรอืช้ันหิน

Bending

Compression due to bending

Lateral force
eg. wind or earthquake

Tension due to bending



  ความรูพื้นฐานเร่ืองอาคาร โครงสราง และองคอาคาร ตุลาคม 2551 - 18

เสาเข็มแบบ สามารถขุดไดลึกกวาเสาเข็มเจาะระบบเปยก ขอไดเปรียบของเสาเข็มเจาะ เมื่อเทียบกับเสาเข็มชนิดอื่นคือ รับ
น้ําหนักไดมาก คงทน เลือกความยาวของเสาเข็มไดตามตองการ ไมเสียหายเน่ืองจากการยก หรือขนสง เพราะหลอในท่ี แม
อาจสงเสียงดังระหวางทํางาน แตอาคารขางเคียงไมเสียหายเพราะแรงสั่นสะเทือนดังเชนเสาเข็มตอก สวนขอเสียของเสาเข็ม
ชนิดน้ีก็คือ ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตที่เทลงในหลุมเจาะยาก มีราคาแพงกวาเสาเข็มตอก และหากเปนระบบเปยกขณะ
ทํางานจะสกปรก  
 เสาเข็มระบบเจาะกด (Auger Press) เปนเทคโนโลยีคอนขางใหมสําหรับงานกอสรางเสาเข็ม  โดยท่ัวไป เสาเข็มที่
ใชระบบน้ีจะเปนเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหว่ียง (Spun Pile)  ซ่ึงคอนกรีตจะมีความหนาแนนสูงกวาการหลอแบบ
ธรรมดา  เสาเข็มหนาตัดกลมมีรูกลวงตรงกลาง  จะถูกกดลงไปในดิน  โดยเคร่ืองกดไฮดรอลิคซึ่งติดตั้งอยูกับรถปนจั่น  
ในขณะกดเสาเข็มลงไปน้ัน  สวานซึ่งใสอยูในรูเสาเข็มก็จะหมุนเจาะ เพื่อกวานดินขึ้น แลวจึงกดเสาเข็มใหลงไปแทนที่ดินที่
เจาะข้ึนมา  เมื่อเจาะ และกดเสาเข็มจมลงไดระดับสมควรแลวจึงถอนสวาน ตอกเสาเข็มความยาวที่เหลือดวยตุมตอกจนถึง
ระดับที่ตองการ เสาเข็มระบบน้ี ลดแรงสั่นสะเทือน และการเคล่ือนตัวของดินในการตอกเสาเข็มชวงแรก  

เสาเข็มอาจจําแนกตามวัสดุ ประกอบดวย เสาเข็มไม (Timber pile) ปจจุบันไมนิยม เพราะไมหายาก ราคาสูง 
ควบคุมคุณภาพยาก อีกทั้งผุกรอน หรือเสื่อมสลายได โดยเฉพาะในสภาพที่แหงสลับกับเปยกช้ืน ปกติเสาเข็มไม ใชไมเบญจ
พรรณ ตัดกิ่ง และทุบเปลือกออก หันดานปลายของลําตนลงเปนปลายเสาเข็ม เสาเข็มไมที่ดีลําตนตองตรง และตองใหอยูใต
ระดับนํ้าตลอดเวลาทุกฤดูกาล เพื่อปองกันปลวก มอด หรือใหผุกรอนชาลง เสาเข็มคอนกรีต (Concrete pile) ปกติมักหลอใน
โรงงานผลิต แตหากขนยายลําบากอาจหลอในบริเวณที่กอสรางได  เสาเข็มคอนกรีตหลอสําเร็จมีสองชนิด คือ  เสาเข็ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก และเสาเข็มคอนกรีตเสริมลวดเหล็กอัดแรง  ท้ังชนิดดึงลวดกอนแลวหลอคอนกรีต และชนิดหลอ
คอนกรีตกอนแลวดึงลวดทีหลัง ซึ่งปจจุบันนิยมมากกวา การอัดแรงชวยปองกันไมใหเสาเข็มแตกราวเนื่องจากยก หรือขนสง 
อยางไรตาม ตองยกเสาเข็ม ณ จุดยกที่ผูผลิตกําหนดไว มิฉะนั้นเสาเข็มอาจแตกราว หรือเสียหายได สวนเสาเข็มเหล็ก (Steel 

pile) สวนใหญจะใชเหล็กรูปตัว H  หรือทอเหล็กกลม เพราะหนาตัดสมมาตร ตอกงายกวาชนิดอื่น ๆ  สามารถตอกทะลุช้ัน
ดินแข็ง หรือหินท่ีไมหนาได และรับน้ําหนักบรรทุกไดมากกวารูปอ่ืน ๆ เสาเข็มเหล็กมีราคาสูง ความฝดของผิวเสาเข็มเหล็ก 
ดอยกวาเสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มเหล็กอาจถูกกัดกรอนได อาจปองกันโดยเทคอนกรีตหุม หรือ ทายางมะตอย หรือเผื่อความ
หนาของเหล็ก หรือชุบสังกะสี (Galvanized) อน่ึง เสาเข็มเหล็กชนิด Raymon step ใชเหล็กรูปพรรณหนาตักตาง ๆ ตัด
แบงเปนทอนสั้น ๆ ตอก หรือกดลงในดิน สลับกับแลวเพ่ิมความยาวเสาเข็มดวยการตอเช่ือมจนกระทั่งไดความลึกตาม
ตองการ เหมาะกับงานซอมแซมอาคาร หรืองานที่ตองหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน เชนจากตอกเสาเข็ม สวนเสาเข็มเหล็กบาง
ชนิด เชน Mono tube และ Helicoil เหมาะกับทราย ไมพบใชในประเทศไทย  รูปที่ 19 แสดงตัวอยางเสาเข็มชนิดตาง ๆ 

 

 
ก. เสาเข็มไม 

รูปที่ 19 ตัวอยางเสาเข็มชนิดตาง ๆ 
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ข. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงชนิดตอก 

 
ค. เสาเข็มเจาะเสียบ (Pre-auger driving pile) 

 
ง. เสาเข็มเหล็กชนิดตอก เสาเข็มเหล็ก Raymon step และ Monotube 

 
จ. เสาเข็มเจาะ ระบบเจาะแหง  

 
จ. เสาเข็มเจาะ ระบบเจาะเปยก 

 
ฉ. Diaphragm wall หรือ Bartette 

รูปที่ 19 ตัวอยางเสาเข็มชนิดตาง ๆ (ตอ) 
 



  ความรูพื้นฐานเร่ืองอาคาร โครงสราง และองคอาคาร ตุลาคม 2551 - 20

7.10 ผนัง กําแพงกันดิน และเข็มพืด 

 ผนัง หรือกําแพงกันดิน (Retaining Wall) ใชตานทานแรงดันทางดานขางของดิน หรือของไหล เชน น้ํา และ
ตานทานแรงเน่ืองจากนํ้าหนักกดทับจากผิวบน เชนน้ําหนักยวดยานพาหนะ อาจใชปองกันไมใหน้ําใตดินซึมเขาสูช้ันใตดิน
ของอาคารได ผนัง หรือกําแพง ค.ส.ล. สวนใหญขุดดินออกเพ่ือหลอกําแพง แลวถมดินกลับภายหลัง กําแพงประเภทน้ีจะทึบ
น้ํา ปองกันการร่ัวซึมไดดี ผนังหรือกําแพงกันดินชนิดปลายยื่น (Free cantilever) หากลึกมากจะไมประหยัด ควรเลือกระบบ
อื่น ๆ อาทิ ชนิดมีครีบคํ้ายัน (Counter fort) ชนิดค้ํายันจากทางดานนอก (Buttress) และผนังหองใตดินที่วางยึดกับคาน หรือ
เสา ท้ังนี้ ผนัง หรือกําแพงกันดิน หรือถังเก็บน้ํา มักมีแผนยางก้ันน้ํา (Water stop) ท่ีรอยตอกอสราง (รูปที่ 20)  

 
รูปที่ 20 ตัวอยางผนัง หรือกําแพงกันดินชนิดตาง ๆ 

 
 เข็มพืด (Sheet Pile) มีลักษณะเหมือนกําแพงที่ตอเนื่องกัน เพื่อตานทานแรงดันดิน หรือน้ํา อาจใชอยางถาวร 
(โดยเฉพาะกรณีที่ไมสามารถหลอคอนกรีตในที่ได) หรือใชช่ัวคราวเพ่ือปองกันการพังทลายของดินระหวางทํางาน เข็มพืด
อาจทําจากไม เหล็ก หรือคอนกรีต เข็มพืดไมใชแผนไมตอกชิดติดตอกันไป หรือใชไมที่มีรอง และลิ้นตอกขัดกันตอเนื่อง
เปนแนว หรือหากใชชั่วคราวก็อาจเลือกไมเปนทอนเชนเสาไมสน หรือไมเบญจพรรณ ตอกเรียงชิดติดกันก็ได ซึ่งเหมาะกับ
งานขุดดินไมลึกมาก เข็มพืดไมราคาสูง ผุกรอนงาย เข็มพืดคอนกรีตสําเร็จรูป ชนิดเปนเข็มตอก มีทั้งรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผาที่มี
ลิ้น และรอง ที่ขัดกันเพื่อปดชองวาง เข็มพืดเหล็ก (รูปตัว Z ทอกลม หรืออื่น ๆ) แตละชิ้นมีรอง หรือที่ยึดเกี่ยวตอเนื่องกันเปน
พืด เข็มพืดเหล็กแข็งแรง ทนทาน ตอก หรือกดใหจมงาย กรณีใชเปนเข็มพืดชั่วคราวก็ดึง หรือรื้อถอนสะดวก สามารถนํา
กลับมาใชไดอีก เข็มพืดเหล็กอาจมีคาน (Soldier Beam) และเสาค้ํายัน (Wale) อยูเปนชวง ๆ รวมท้ังอาจมีสมอเหล็ก (Tie Rod 

and Anchorage) ยึดโยงที่สวนบนของเข็มพืดกับโครงสรางแข็งแรงเชน แทงคอนกรีตขนาดใหญ (Dead-man end) หรือ
เสาเข็มสมอที่ตอกทํามุมเอียง (Batter Pile)  เพื่อใหเข็มพืดเหล็กเสถียร สามารถตานทานแรงไดมากขึ้น  
 เสาเข็ม และแผนตอก ประกอบดวยเสาเข็มตอก ซึ่งอาจเปนเสาเข็มคอนกรีต หรือไม (ปจจุบันนิยมใชเสาเข็ม
คอนกรีตรูปตัว I) ตอกหางกันเปนระยะเทา ๆ กัน และใชแผนตอกเชน ไมกระดาน หรือแผนคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปชนิด
แผนเรียบ สอด หรือขัดลงระหวางชองวาง หรือสอดระหวางรองของเสาเข็ม แลวกด หรือตอกใหจมลึกลงไปในดินใหได
ระดับที่ตองการ ดังนั้นจํานวนแผนตอกในแตละชองระหวางเสาเข็มจึงข้ึนกับความลึกของกําแพง บางกรณี อาจใชคํ้ายัน 
(Strut) เปนระยะ ๆ แทนสมอยึดได แตอาจกีดขวาง หรือเสียประโยชนใชสอย รูปที่ 21 ตัวอยางเข็มพืดชนิดตาง ๆ 

 กําแพงไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) เปนระบบที่ใชคอนกรีตหลอในที่ คลายคลึงการทําเสาเข็มเจาะระบบเปยก 
โดยใชกระเชาตักดินขุดหลุมเอาดินขึ้นมากอนตามขนาด และแนวที่จะทํากําแพง ใชสารละลายเบนโทไนตปองกันการ
พังทลายของดิน แลวหยอนเหล็กเสริมที่ผูกเปนโครงไวแลวลงไป กอนเทคอนกรีตเมื่อทิ้งไวจนคอนกรีตแข็งตัวมีกําลังตาม
กําหนดแลว จึงขุดดินขางในกําแพงออก เพื่อทําชั้นใตดิน หรือกอสรางสวนอ่ืน (รูปที่ 22) สวนกําแพงท่ีใชเสาเข็มเจาะเรียง
กัน (เชน Secant pile หรือ Contiguous pile) ใชกันดินในงานกอสรางช้ันใตดินเพื่อตานทานแรงดันทางดานขางของดิน และ
น้ํา การกอสรางตองขุดดิน และใสสารละลายเบนโทไนตลงในหลุมเจาะ เชนเดียวกับกําแพงไดอะแฟรม แตแทนท่ีโครงสราง
จะเปนสวนของกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กตอเน่ืองกันไป กําแพงที่ใชเสาเข็มเจาะเรียงกันตามแนวของกําแพง โดยหลอ
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เสาเข็มคอนกรีตชนิดไมเสริมเหล็กใหหางกันเปนระยะๆ กอน หลังจากน้ันจึงหลอเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแทรกใน
ชองวางระหวางเสาเข็มคอนกรีตชนิดไมเสริมเหล็กตอไป (รูปที่ 22) 
 

 
รูปท่ี 21 ตัวอยางเข็มพืดชนิดตาง ๆ 

 

 
รูปที่ 22 Diaphragm Wall และกําแพงที่ใชเสาเข็มเจาะเรียงกัน 

 
 ผนังอีกประเภทหนึ่งเรียกผนังตานแรงเฉือน (Shear wall) คํานวณออกแบบใหตานแรงทางดานขางที่กระทําตอ
อาคาร เชน แรงลม โดยเพิ่มเสถียรภาพของโครงสรางหรืออาคาร นอกเหนือจากเสา หรือโครงขอแข็ง โดยอาจพิจารณา
ออกแบบผนังตานแรงเฉือนเสมือนเปนเสา หรือแผง (Panel) ท่ีประกอบกัน (รูปที่ 23)  
 

 
รูปที่ 23 ตัวอยางผนังตานแรงเฉือน 
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7.11 โครงหลังคา 
 หลังคาเปนสวนประกอบที่คลุมอาคารเพ่ือใหเกิดพื้นที่ใชสอย ปองกันความรอน ฝน จําแนกตามความลาดชันได
สาม ประเภทคือ หลังคาเรียบ (Flat roof) หลังคาท่ีลาดชัน (Sloped plane-roof) และระบบหลังคาที่ซับซอน (Complex roof 

system) หลังคาเรียบมักเปนหลังคาคอนกรีต เชนแผนพ้ืนค.ส.ล ทั้งที่เปนพ้ืนชนิดวางบนคาน (แผนพื้นทางเดียว แผนพ้ืนสอง
ทาง แผนพื้นตง แผนพ้ืนกระทง หรือแผนพ้ืนไรคานแบบตาง ๆ) จะตองทึบน้ํา โดยผสมสารกันซึม หรือทําระบบกันซึมคลุม
ผิวดานบน อีกแบบหนึ่งเปนหลังคาที่ใชเหล็กแผนพับเปนไมแบบสําหรับเทคอนกรีต ความหนาของคอนกรีตและเหล็กเสริม
ในพ้ืนคอนกรีตจะนอยกวาหลังคาเรียบคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแลว แผนเหล็กพับจะเปนทั้งเหล็กเสริม
ของพ้ืนหลังคา และเปนฝาเพดานของช้ันที่อยูถัดลงมา ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

 หลังคาลาดชัน (รูปที่ 24) นิยมใชกับอาคารทั่วไปรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม  หลังคาชนิดนี้ประกอบไปดวย
องคประกอบที่สําคัญสองสวนคือ วัสดุมุงหลังคา และโครงหลังคา ประกอบกันเปนรูปทรงตาง ๆ อาทิ เพิงแหงน (Lean to) 

ปกผีเสื้อ (Butterfly) จั่ว (Gable) หรือปนหยา (Hip) วัสดุมุงปจจุบันใชกระเบื้องชนิดตาง ๆ หรือแผนเหล็กพับขึ้นรูปสําเร็จ 
(Metal sheet) วัสดุเหลานี้มีคุณสมบัติ น้ําหนักตางกัน ราคา วิธีติดตั้ง ตางกัน โครงหลังคา ประกอบดวย จันทัน และแป  
(Rafter and purlin) อนึ่ง หากจั่วหลังคาเปนทรงสูง ชวงยาว หรือหลังคามีสันยาว ก็จะมีด้ัง (King post or post) รองรับจันทัน 
และมีอกไก (Ridge) เช่ือมยึด หรือพาดบนดั้งเพื่อพรางจันทัน (หรือใหจันทันพรางวางพาด) หากหลังคาชวงยาวข้ึน หรือมี
หลายระดับ เชน หลังคาอุโบสถทรงไทย  (รูปที่ 25) ก็อาจตองมีดั้งโท (Queen post) หากโครงหลังคาเปล่ียนระนาบ หรือมี
หลายมุข เชน หลังคาทรงปนหยา (รูปที่ 25) ก็จะตองมี ตะเฆราง (Valley rafter) หรือตะเฆสัน (Hip rafter) ณ ตําแหนงที่เปลี่ยน
ระนาบ อยางไรก็ตาม อาจสรุปไดวา วัสดุมุงหลังคายึดกับแป ถายน้ําหนักผานแป สูตะเฆ หรือจันทัน แลวถายลงด้ัง คาน 
(อเส) เสา หรือกําแพง ตามลําดับ แลวแตกรณี จันทัน  ตะเฆ ดั้ง หรืออกไก อาจทําดวยไม  เหล็ก และคอนกรีต  สวนแปใชจะ
มีแปเหล็ก และแปไมเทานั้น  รูปที่ 26 แสดงตัวอยางรายละเอียดโครงหลังคาไม หรือเหล็ก แบบเพิงแหงน จั่ว ปกผีเสื้อ และ
ปนหยา อนึ่ง อาจใชโครงถัก (หรือโครงขอหมุน - Truss) แทนระบบจันทัน ตะเฆ โดยเฉพาะในอาคาร หรือโรงงานที่
ตองการพ้ืนท่ีวางมาก ๆ และตําแหนงเสาอยูหางกันมากจนไมสามารถใชระบบแรกได โครงถักเดิมใชทั้งท่ีทําจากไม และ
เหล็ก ปจจุบันนิยมใหเหล็กเปนสวนใหญ โครงถักน้ีอาจมีรูปทรงแตกตางกัน ข้ึนอยูกับรูปทรงของหลังคา ความสวยงามทาง
สถาปตยกรรม ประสิทธิภาพในการรับน้ําหนัก หรือแรง (รูปที่ 27) 

 สวนระบบหลังคาที่ซับซอน อาทิ หลังคาคลุมอัฒจันทรสนามกีฬา อาคารสาธารณะขนาดใหญ ท่ีตองคลุมพ้ืนที่ใช
สอยมาก ๆ เนนความสวยงาม หรือเอกลักษณ ตองคํานวณออกแบบ และกอสรางอยางพิถีพิถัน ใชความชํานาญเปนพิเศษ 
ราคาแพง จึงไมเหมาะกับอาคารขนาดเล็ก หรือที่พักอาศัย ตัวอยางรูปแบบหลังคาที่มีความซับซอน ไดแกหลังคารูปทรง
เรขาคณิต เชน หลังคาแผน หรือเปลือกบาง (Plate or shell) รูปทรงเรขาคณิต เชน ฝาจีบ (Folded) ครึ่งทรงกลม (Half-

spherical) ทรงกระบอกผาซีก (Barrel) Hyperbolic-Paraboloid โครงรม (Umbrella like) หลังคาระบบตง พื้นกระทง หรือโครง
ตาขาย (Grid or plate roof) ระบบขึง หรือดึงรั้ง (Cable roof) ระบบ Arch อนึ่ง โครงหลังคาเหลานี้อาจใชวัสดุมุงปกติเชน 
กระเบื้อง แผนเหล็ก วัสดุเบา โปรงใส อาจเปนเปลือกบางทําดวยคอนกรีต แผนโลหะขึ้นรูป แผนวัสดุบาง (Membrane) เชน 
ผาใบ เปนตน (รูปที่ 28) 
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รูปที ่24 ตัวอยางองคประกอบโครงหลังคาลาดชัน 

 

 
รูปที ่25 ตัวอยางโครงหลังคาลาดชันท่ีซับซอนมากขึ้น 
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ก. โครงหลังคาไม หรือเหล็กแบบเพิงแหงน 

 

 
ข. โครงหลังคาไม หรือเหล็กแบบจั่ว 

 
รูปที่ 26 ตัวอยางรายละเอียดโครงหลังคาแบบตาง ๆ 
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ค. โครงหลังคาไม หรือเหล็กแบบปกผีเสื้อ 

 

 
ง. โครงหลังคาแบบปนหยา 

 
รูปที่ 26 ตัวอยางรายละเอียดโครงหลังคาแบบตาง ๆ (ตอ) 
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ก. โครงถักสองมิติ 

 
ข. โครงถักสามมิติ 

รูปที่ 27 ตัวอยางโครงถักรูปแบบตาง ๆ ที่ใชแทนระบบโครงหลังคา  
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ก. ใชวัสดุมุง วัสดุโปรงแสง หรือคอนกรีต 

รูปที่ 28 ตัวอยางระบบหลังคาซับซอน รูปทรงเรขาคณิตตาง ๆ 
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ข. หลังคาผาใบ 

รูปที่ 28 ตัวอยางระบบหลังคาซับซอน รูปทรงเรขาคณิตตาง ๆ (ตอ) 
 
 

7.12 สะพาน 

 สะพาน (Bridge) ถือเปนอาคารระบายน้ําขนาดใหญที่สุด องคาพยพของงานสะพานประกอบดวย กําหนดตําแหนง
สะพาน เลือกรูปแบบโครงสราง คํานวณออกแบบ และกอสราง ตําแหนงสะพานขึ้นอยูกับ 1) แนวสํารวจกับทางนํ้าธรรมชาติ 
ปกติสะพานควรจะตั้งฉากกับทางนํ้าเพ่ือใหรอยตอระหวางสะพานกับถนนต้ังฉากกับแนวถนน หากจําเปนมุมบิด (Skew) กับ
แนวถนนก็ไมควรมากนัก หรืออาจเลี่ยงใชวิธีอ่ืน เชน กําหนดชวงสะพานใหยาวขึ้น ปรับเปลี่ยนแนวกอสราง หรือทางนํ้า  2) 

ณ ตําแหนงที่มีสะพาน กระแสนํ้าในทางน้ําควรราบเรียบสมํ่าเสมอ (Steady) ไมปนปวน หรือไหลวน (Whirls) ไมมีกระแสน้ํา
ไหลขวางทาง (Cross current) ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงการกัดเซาะตล่ิง โดยเฉพาะท่ีคอสะพาน 3) ตลิ่งทั้งสองฝงตองสูงกวาระดับ
น้ําสูงสุด เพื่อหลีกเล่ียงการทวมบาของน้ําบนสะพาน 4) ควรกําหนดแนว หรือเลือกสรางสะพาน ณ ชวงแคบที่สุดของทางนํ้า
เพ่ือความประหยัดคากอสราง 5) ควรมีระยะพนน้ําที่เพียงพอ สําหรับใหวัชพืช  หรือเรือ แพ ที่สัญจรทางน้ําลอดผานได แต
หากยกระดับสะพานใหสูงข้ึนมากเกินไป ก็จะทําใหลาดที่คอสะพานสูงข้ึน ทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะไมดี งาน
ดิน หรืองานปองกันลาดมีมูลคาสูง 6) เลือกระบบฐานรากที่เกมาะสมโดยคํานึงถึงความแข็งแรงของดิน หรือหิน ณ บริเวณ
กอสราง 7) หลีกเล่ียง โคงราบกอนที่จะถึงตําแหนงสะพาน หรือเม่ือพนจากสะพาน เพราะโคงราบทําใหทัศนวิสัยในการขับขี่
ยวดยานพาหนะดอยลง 8) คํานึงถึงทางเบ่ียง (Detour) ขณะกอสราง หากทางน้ํา ณ ตําแหนงกอสรางสะพานแหงขอดในฤดู
แลง ก็จะสามารถกอสรางฐานราก หรือตอมอที่อยูในน้ําและงานปองกันลาดไดสะดวก และประหยัด หาไมแลวอาจตองมี
สะพานเบี่ยงชั่วคราว และ 9) หลีกเลี่ยงตอมอสะพานที่อยูกลางทางนํ้า เพราะจะกีดขวางการสัญจรทางนํ้า เสี่ยงอุบัติเหตุจาก
แรงกระแทก อีกทั้งตอมอกลางน้ํากอสรางยาก เสียคาใชจายสูง 

 โดยทั่วไปสะพานประกอบดวยโครงสรางหลัก 2 สวน คือโครงสรางสวนบน และสวนลาง (Super and sub-

structure) โครงสรางสวนบนประกอบดวยระบบพ้ืน คาน สะพาน (Slab or girder system) ทางเทา คานขอบ และราวสะพาน 
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สวนโครงสรางสวนลาง ประกอบดวย คานขวาง (Cross beam) เสาตอมอ (Pier) และฐานราก ฐานรากของสะพานอาจเปน
ฐานรากแผ ที่วางบนดินหรือหิน (Spread footing) หรือเปนฐานรากวางบนเสาเข็ม (Pile footing) เดิมสะพาน มักออกแบบให
วางบนตอมอที่มีลักษณะเปนแผงคลายกําแพง (Bearing wall) ตอมานิยมใชตอมอที่เรียงเปนตับ หรือแถว โดยมีแกงแนง 
(Bracer) ยึดเปนระยะ ๆ (กรณีที่ตอมอสูงมาก) อยางไรก็ตามท้ังสองกรณี จะนิยมกอสรางบนฐานรากรวม หรือฐานรากแพ 
(Combined or mat footing) ปจจุบันตอมอสะพานมีลักษณะเปนโครงขอแข็งที่ประกอบดวย เสาเดี่ยว หรือหลายเสา  คานขวาง
ของสะพานอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง บนคานขวางจะมีแทน (Plinth) วางแผนยาง (Elastomeric 

bearing or elastomer) รองรับโครงสรางสวนบน 

 โครงสรางสวนบนมีหลายระบบ ไดแก สะพานที่ใชระบบแผนพื้นทางเดี่ยว (Slab type) คํานวณออกแบบงาย 
กอสรางสะดวก เพราะทองแบบเรียบ แตมีขอจํากัดที่ใชไดกับชวงความยาวที่จํากัด (เชนไมเกิน 10 เมตร) หากชวงยาวกวานี้
จะไมประหยัดเนื่องจากน้ําหนักสวนใหญจะเปนน้ําหนักคงที่ของพ้ืนสะพานท่ีเพ่ิมข้ึนน่ันเอง หรือหากสะพานยาวมากก็
จะตองจัดใหมีหลาย ๆ ชวง โดยความยาวแตละชองอาจแตกตางกัน (Unbalanced span) ท้ังนี้เนื่องจากจะตองคํานึงถึงชองเปด
ของทางนํ้า การสัญจรทางน้ํา หรืออุปสรรคในการกอสราง อาทิเชน สะพานยาว 20 เมตรหากเลือกใชความยาวชวงละ 10 
เมตร (2 @ 10 = 20 เมตร) จะมีเสาตอมอท่ีกลางน้ํา หากจัดเปนสามชวงเชน 5 + 10 + 5 = 20 เมตร จะหลีกเล่ียงเสาตอมอกลาง
น้ําได แมจะมีเสาตอมอเพิ่มข้ึน แตหากกอสรางสะดวกกวา รวมแลวอาจประหยัดกวา หรือราคาพอ ๆ กัน สะพานระบบแผน
พื้นทางเดี่ยว หากมีทางเทา (สองขางหรือขางเดียว) ปกติจะยกสูงกวาระดับพื้นสะพาน และมีคานขอบ (Edge beam) เพ่ือรับ
ทางเทาหรือตานการบิด ดังนั้นในการคํานวณออกแบบอาจผนวกเอาขอบน้ีเปนสวนหนึ่งของแผนพื้น ทําใหแผนพ้ืนมีความ
แข็งแกรงมากขึ้นเรียกแผนพ้ืนทางเดียวชนิดขอบแข็ง (Rigid edge) อยางไรก็ตามแผนพื้นระบบน้ีแมจะทําใหการคํานวณ
ออกแบบประหยัดกวาระบบแผนพื้นทางเดียวปกติ แตมีขอยุงยากหากจะตองระมัดระวังเปนอยางย่ิงหากตองขยายชองทางว่ิง
ของสะพาน จึงควรระมัดระวัง ชวงสะพานที่ยาวข้ึนหากยังใชระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก อาจเพ่ิมความแข็งแกรงของแผนพ้ืน
โดยทําคลายเปนระบบพื้นกระทงทางเดียว (One-way girder) เชนใชระบบพื้นคานรูปตัวที วางเรียง หรือเช่ือมตอกันจะเปน
เสมือนแผนพ้ืน แตกอสรางยุงยากข้ึนเพราะตองใชแบบหลอปกคาน อีกระบบหนึ่งใชแผนพื้นกลวง หรือคานรูปกลองกลวง 
(Box-girder) รูปกลองกลวงทําใหน้ําหนักคงท่ีของสะพานเบาลง เม่ือนํามาเรียงชิดติดกันสวนทองพื้น และหลังคานรูปกลอง
กลวงเรียบเปนเสมือนแบบท่ีจะหลอ แผนพ้ืนสะพานผนวกเขากับคานสะพานเหลานี้ แผนพื้น หรือคานรูปกลองกลวงปกติ
ใชระบบคอนกรีตอัดแรง และมักผลิตสําเร็จรูปจากโรงงาน ดังน้ันหากการขนยายสะดวกก็จะทําใหการกอสรางสะดวก
รวดเร็ว คานรูปกลองกลวงที่มีความลึกปกติ เชน 0.6 – 0.8 เมตรโดยประมาณ จะใชไดกับชวงความยาวที่จํากัด เชนไมเกิน 14 

– 16  เมตร หากจะใชรูปตัดขนาดใหญขึ้น เชนมีความลึกมากข้ึนก็จะมีปญหาหรือขอยุงยากในการคํานวณออกแบบ การ
ควบคุมคุณภาพ การขนยาย หรือขนสง อีกทั้งนํ้าหนักเพ่ิมมากข้ึน คานรูปกลองขนาดใหญจึงเหมาะสําหรับใชเฉพาะกับงาน
ขนาดใหญ เชนทางแยกตางระดับ หรือทางยกระดับ คานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวที หรือตัวไอ สามารถคํานวณ
ออกแบบและผลิตใหใชกับชวงสะพานยาว ๆ ได เดิมสะพานคอนกรีตอัดแรงเหลานี้มีทั้งระบบ Pre-tensioned และ Post-

tensioned ปจจุบันหากผลิตจากโรงงานมักเปนแบบ Post-tensioned (แตละชวงอาจยาวถึง 40 เมตรขึ้นไป) ทั้งนี้ อาจหลอเปน
ทอน แลวไปประกอบยึดตอกันภายหลังได สะพานเหล็ก ทั้งระบบคานสะพาน (Steel girder) Vierendeel  หรือโครงถัก (Steel 

truss) ในอดีตนิยมใชทั้งกับถนน  และทางรถไฟ ปจจุบันความนิยมลดลง อาจเพราะราคาแพง คาบํารุงรักษาคอนขางสูง 
สะพานระบบขึง หรือแขวน (Cable-stayed or suspension) เหมาะสําหรับชวงยาวมาก เชน ขามแมน้ําโดยปราศจากตอมอ 
กลางน้ํา ขามหุบเขา หรือในทะเล รูปที่ 29 แสดงตัวอยางสะพานระบบตาง ๆ  
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ก. สะพานค.ส.ล หรือคอนกรีตอัดแรงชนิดแผนพื้นเรียบ กลองกลวง คานรูปตัวไอ หรือคานรูปตัวท ี

 
ข. สะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกลองกลวงขนาดใหญ 

 
ค. สะพานเหล็กรูปพรรณ แบบ และแผงยก  

รูปที่ 29 ตัวอยางสะพานระบบตาง ๆ 



  ความรูพื้นฐานเร่ืองอาคาร โครงสราง และองคอาคาร ตุลาคม 2551 - 31

 
ง. สะพานโครงถักเหล็ก แบบหอสูง แบบโครงยก และแบบสามมิติ 

 
จ. สะพาน Vierendeel 

 
ฉ. สะพานแขวน 

 
ช. สะพานขึง  

 
ช. สะพานแขวนแบบ Arch  

รูปที่ 29 ตัวอยางสะพานระบบตาง ๆ (ตอ) 
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8. จุดตอยึด ฐานรองรับ และแกงแนง 
 เม่ือหลายองคอาคารประกอบกันเปนโครงสราง ก็จะปรากฏจุดตอยึด (Joint or connection) จุดตอยึดบางประเภท
เปนวัสดุชนิดเดียวกัน แตบางประเภทเปนวัสดุตางชนิด เชน ไมและเหล็ก เหล็ก และคอนกรีต เปนตน จุดตอยึดวัสดุประเภท
เดียวกัน อาจหลอใหเปนเนื้อเดียวกัน (Monolithic casting) เชน คอนกรีต หรือเช่ือมยึดติดกันเปนเนื้อเดียว (Weld) เชน เหล็ก
รูปพรรณ หาไมแลวอาจอาศัยตัวตอยึด (Connector) หรืออุปกรณกล (Mechanical devices) เชน ตะปู (Nail) แหวนแบบเรียบ 
หรือมีฟน (Split or toothed ring) หมุดยํ้า (Rivet) แทงยึด (Rod) สลักเกลียวปลายปลอย หรือสลักเกลียวและแหวนยึด (Bolt & 

nut) เปนตน บางคร้ัง จุดตอยึด หรือรอยตอ เปนแบบแยกสวน เพื่อกําหนด หรือควบคุมพฤติกรรมของโครงสรางภายใตแรง 
เชน รอยตอเพื่อการยืดหด หรือรอยตอที่ขยายตัวได (Expansion joint) การกําหนดชนิด หรือประเภทของจุดตอยึด จะตอง
คํานึงถึง พฤติกรรมขององคอาคาร หรือโครงสราง และความมั่นคงแข็งแรง หรือกลาวไดวา จุดตอยึดขององคอาคาร หรือ
โครงสราง จะตองสอดคลองกับพฤติกรรมที่ไดกําหนด หรือคํานวณออกแบบไว โดยที่ขณะเดียวกัน จุดตอยึดเหลาน้ัน 
จะตองสามารถตานทานแรงตาง ๆ ไดอยางม่ันคงปลอดภัย (รูปที่ 29) 
 ฐานรองรับ (Support) เปนขอบเขต (Boundaries) ขององคอาคาร หรือโครงสราง ซึ่งวาง ติดต้ัง หรือปลูกสรางบน
สิ่งยึดเกาะ หรือฐานที่ม่ันคง เชน เสา ผนังรับแรง ช้ันดิน หรือหิน เปนตน ดังท่ีไดกลาวแลวของตนวา ฐานรองรับขององค
อาคาร หรือโครงสรางมีหลายประเภท ไดแก จุดยึดหมุน (Hinged) จุดยึดหมุนท่ีไถล หรือเคลื่อนท่ีได (Roller) จุดยึดแนน 
(Fixed) และฐานรองรับแบบพิเศษอื่น ๆ เชน ขดสปริง หรือของไหลภายใตแรงดัน (Dash pot) หลักการกําหนด หรือคํานวณ
ออกแบบที่รองรับเปนไปในทํานองเดียวกับจุดตอยึด คือจะตองคํานึงถึงพฤติกรรมขององคอาคาร หรือโครงสรางภายใต
น้ําหนัก หรือแรง และฐานรองรับจะตองแข็งแรงปลอดภัย  (รูปที่ 30)  
 แกงแนง (Bracer) เปนองคอาคารรอง (Secondary members) ที่มีไวคํ้ายัน หรือยึด (Stud or tie) ใหองคอาคารหลักมี
เสถียรภาพย่ิงขึ้น ในสะพาน แผงยึด (Diaphragm) ทําหนาที่เสมือน เปนแกงแนง อาจเปนองคอาคาร ค.ส.ล เหล็ก หรือโครง
ถัก (รูปที่ 31) สวนในอาคาร ผนังกอ ก็สามารถยึดองคอาคารหลักใหมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเม่ือตานทานแรง
ดานขาง อาทิ แรงลม หรือแผนดินไหว แกงแนง หรือองคอาคารรองในอาคารอาจเปนค.ส.ล เหล็ก หรืออ่ืน ๆ  ทั้งนี้ รูปแบบ 
และตําแหนงของแกงแนง หรือองคอาคารรองนี้ จะตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยของอาคารดวย อาทิ ชองประตู หนาตาง 
(รูปที่ 32) บางคร้ัง หรือในบางอาคาร อาจยึดรั้ง หรือเพิ่มเสถียรภาพของโครงสรางดวยองคอาคารตานทานแรงดึง 
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ก. ตัวอยางจุดตอยึด และตัวตอยึดในโครงสรางไม เหล็ก และคอนกรีต 

 
ข. ตัวอยางรอยตอเพ่ือการขยายตัว 

รูปที่ 29 ตัวอยางจุดตอยึด และตัวตอยึดประเภทตาง ๆ ในองคอาคาร หรือโครงสราง 
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ก. ฐานรองรับแบบยึดแนน หรือก่ึงยึดแนน 

 
ข. ฐานรองรับแบบไถล หรือเคล่ือนท่ีได 

 
ค. จุดรองรับแบบยึดหมุน 

รูปที่ 30 ตัวอยางฐานรองรับขององคอาคาร หรือโครงสราง 
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รูปที่ 31 ตัวอยางแผงยึดคานสะพาน 

 

 
รูปที่ 32 ตัวอยางแกงแนงรูปแบบในอาคาร 

 
9. แรง ตัวคูณแรง และการรวมแรง 

 กําลังขององคอาคารข้ึนอยูกับนํ้าหนัก หรือแรงตาง ๆ ( iW ) ซึ่งอาจกระทําตอองคอาคารอยางอิสระตางกรณี หรือ
กระทํารวมกัน นัยสําคัญของนํ้าหนักหรือแรงตาง ๆ อธิบายโดยตัวคูณแรง (Load factors, iγ ) ผลลัพทกรณีแรงหลายแรง
กระทําตอองคอาคารรวมกัน หรือพรอมกัน (Combination of forces or loads) เรียกแรงรวม ( iU ) หรือ 
 

  iU    = ∑
=

⋅
n

1i
ii Wγ       (1) 

 
ท้ังตัวคูณแรงและการรวมแรงกําหนดโดยกฎหมายหรือ มาตรฐานออกแบบ ซึ่งเปนผลการศึกษาวิจัยเชิงสถิติ หากมี

เพียงแรงหลักกระทําตอองคอาคาร เชน น้ําหนักบรรทุกคงท่ี น้ําหนักบรรทุกจร และแรงลม การรวมแรงจะไมยุงยากซับซอน 
ในองคอาคารบางประเภท เชน สะพาน แรงหลายประเภท มีโอกาสเกิด หรือกระทําตอองคอาคารพรอม ๆ กันได ตัวคูณแรง
จึงมีคาแตกตางกัน การรวมแรงซับซอนขึ้น นอกจากตัวคูณแรงแลว บางคร้ังยังตองคํานึงถึงแรงบางประเภทที่อาจกระทําตอ
องคอาคารอยางรุนแรงภายในเวลาส้ัน ๆ เชน การกระแทก (Impact) อีกดวย 4 ลําดับข้ันตอนงาย ๆ ในการรวมแรงคือ 1) ตอง
ทราบวามีแรงใดเกิด หรือกระทําตอองคอาคาร หรือโครงสรางบาง 2) แรงเหลานั้นเกิด หรือกระทําตอองคอาคาร หรือ
โครงสรางอยางไร มีทิศทาง ตําแหนงท่ีกระทํา หรือการกระจายแรงอยางไร 3) แรงใดมีโอกาสเกิด หรือกระทําตอองคอาคาร 
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หรือโครงสรางรวมกัน หรือพรอมกัน และ 4) แรงที่เกิด หรือกระทําตอองคอาคาร หรือโครงสรางรวมกัน (พรอมกัน) น้ัน
ใหผลลัพท หรือแรงรวมอยางไร อาทิเชน ทิศทางท่ีแรงกระทํา (เสริม หรือหักลางกัน) มีนัยสําคัญ หรือความรุนแรงตางกัน
อยางไร (อธิบายดวยตัวคูณแรง)  

ACI 9.2.1 ถึง 9.2.7 กําหนดคาตัวคูณแรงการรวมแรงไวดังน้ี 
 
กรณีนํ้าหนักบรรทุกคงที่ และน้ําหนักบรรทุกจร (ACI 9.2.1: 9-1) 
  iU    = L7.1  D4.1 ⋅+⋅       (2) 
 
น้ําหนักบรรทุกคงที่ น้ําหนักบรรทุกจร หรือแรงลม (ACI 9.2.2: 9-2, 9-3) 
  iU    = 075 14 17 17. ( . . . )⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅D L W     (3) 
     ≥  L7.1  D4.1 ⋅+⋅       
หรือ  iU    = W3.1  D9.0 ⋅+⋅       (4) 
     ≥  L7.1  D4.1 ⋅+⋅  
 
น้ําหนักบรรทุกคงที่ น้ําหนักบรรทุกจร หรือแรงแผนดินไหว (ACI 9.2.3) 
  iU    = )E1.17.1  L7.1  D4.1(75.0 ⋅⋅+⋅+⋅⋅   (5) 

หรือ  iU    = ( )E1.13.1  D9.0 ⋅⋅+⋅      (6) 
 
น้ําหนักบรรทุกคงที่ น้ําหนักบรรทุกจร หรือแรงดันดิน (ACI 9.2.4: 9-4) 

  iU    = H7.1  L7.1  D4.1 ⋅+⋅+⋅      (7ก) 
     ≥  L7.1  D4.1 ⋅+⋅      
 
ในกรณีที่ D  หรือ L  ลดทอนผลของ H  

  iU    =  H7.1  D9.0 ⋅+⋅       (7ข) 
     ≥  L7.1  D4.1 ⋅+⋅      
 
น้ําหนักบรรทุกคงที่ น้ําหนักบรรทุกจร น้ําหนักหรือแรงดันของไหลท่ีทราบความหนาแนน และสามารถควบคุมระดับความ
สูง (ของของไหล) ได (ACI 9.2.5) 
  iU    = F4.1  L7.1  D4.1 ⋅+⋅+⋅      (8) 
     ≥  L7.1  D4.1 ⋅+⋅       
หรือ  iU    =   F4.1  D9.0 ⋅+⋅       (9) 
     ≥  L7.1  D4.1 ⋅+⋅       
 
น้ําหนักคงที่ น้ําหนักบรรทุกจร และการทรุดตัวตางระดับ (ACI 9.2.7: 9-5, 9-6) 
  iU    = 075 1 4 1 4 17. ( . . . )⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅D T L     (10) 
     ≥  14. ( )⋅ +D  T    
 
เม่ือ  iU    : แรงรวม หรือน้ําหนักรวม บางครั้งมักเรียก แรง หรือนํ้าหนักประลัย 

(Ultimate load) 
  D    : น้ําหนักบรรทุกคงที่ 
  L    : น้ําหนักบรรทุกจร อนึ่ง กรณีมีแรงกระแทก (Impact) กระทําตอองคอาคาร 

การรวมแรงในสมการ (2) ถึง (10) ใหแทน L  ดวย impactL +  (ACI 
9.2.6) 

  W    : แรงลม 
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  E    : แรงแผนดินไหว 

  H    : แรงดันดิน 

  T    : แรงเน่ืองจากการทรุดตัวตางระดับ (Differential settlement) การคืบ 
(Creep) การหดตัว (Shrinkage) หรือผลอื่นอันเนื่องจากอุณหภูมิ
เปล่ียนแปลง (Temperature change) 

  F    : น้ําหนัก หรือแรงดันของของไหล (Fluid) 

 มาตรฐานอื่นอาจกําหนดตัวคูณแรง และวิธีรวมแรงแตกตางกันบาง แตหลักการทํานองเดียวกับที่กลาวมากแลว 
เชน ตารางท่ี 1 แสดงคาตัวคูณแรง และการรวมแรงสําหรับโครงสรางสะพาน หรือทอเหลี่ยมระบายนํ้า ตาม AASHTO อน่ึง 
ตัวคูณแรง และการรวมแรงที่มาตรฐานกําหนดเปนเพียงมาตรการขั้นตํ่า (Minimum requirement) เทาน้ัน ผูคํานวณออกแบบ
อาจใชขอเท็จจริงที่ประจักษ หรือดุลพินิจที่เหมาะสม (Engineering judgment) เลือกใชคาตัวคูณแรงผิดแผกไปจากมาตรฐาน
กําหนดได (McCormac, 1987; ผูเขียน) นอกจากนั้น พึงระมัดระวังวาจะตองใชแรงที่เกิดในกรณีเดียวกัน (Corresponding 

Stress) คํานวณออกแบบองคอาคาร โดยไมใชแรงสูงสุดของแตละกรณีรวมกัน (Enveloped) คํานวณออกแบบองคอาคาร  
 

ตารางที่ 1 ตัวคูณแรงและการรวมแรงในโครงสรางสะพาน หรือทอเหลี่ยมระบายน้ํา  (AASHTO, 1994) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยที่  Group ( N )  =  ( )[ ECFILD ECLD ⋅+⋅++⋅+⋅⋅ ββββγ    
       WLWSFB WLWSB ⋅+⋅+⋅+⋅+ ββββ  
      ( ) EQTSRLF EQRLF ⋅+++⋅+⋅+ βββ  
      ]ICEICE ⋅+ β        (11) 
 
เม่ือ  N    : แรงรวมตามกลุมตาง ๆ ตาม AASHTO: Table 3.22.1A (ตารางที่ 1) 

  γ    : ตัวคูณแรงตาม AASHTO: Table 3.22.1A (ตารางที่ 1)  

  β    : สัมประสิทธิ์ตาม AASHTO: Table 3.22.1A       (ตารางท่ี 1)  

  D    : น้ําหนักบรรทุกคงที่ ไดแกน้ําหนักองคอาคาร หรือน้ําหนักคงที่สวนเพิ่ม 
(Superimposed dead load) 

  L    : น้ําหนักบรรทุกจร  
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  I    : แรงกระแทกเน่ืองจากน้ําหนักบรรทุกจร (Live load impact) 

  E    : แรงดันดิน (Earth pressure) 

  B    : แรงยกตัว (Buoyancy) 

  W    : แรงลมกระทําบนโครงสราง (Wind load on structure) 

  WL    : แรงลมกระทําบนนํ้าหนักบรรทุกจร (Wind load on live load, 100 pounds 
per linear foot) 

  LF    : แรงในทิศทางการเคล่ือนที่ของน้ําหนักบรรทุกจรเชน หามลอ 
(Longitudinal force from live load) 

  CF    : แรงหนีศูนย (Centrifugal force) 
  R    : Rib shortening 
  S    : การหดตัว (Shrinkage) 

  T    : แรงเน่ืองจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  
  EQ    : แผนดินไหว (Earthquake) 

  SF    : แรงกระแสนํ้า (Stream flow pressure) 

  ICE    : แรงดันน้ําแข็ง (Ice pressure) 
 
10. คอนกรีต  

 การกําหนดชั้นคุณภาพ หรือกําลังของคอนกรีตเปนปจจัยสําคัญที่มีนัยสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และ
คากอสราง คอนกรีตท่ีมีคุณภาพดี หรือคอนกรีตกําลังสูง นอกจากราคาจะแพงแลว ยังตองพิถีพิถันในการควบคุมคุณภาพทุก
ขั้นตอน ทั้งวัตถุดิบ (มวลรวม ปอรตแลนดซีเมนต น้ํา หรือสวนผสมอ่ืน ๆ) ปฏิภาคสวนผสม การผสม การลําเลียง การเท 
การสั่น และการบม ในทางปฏิบัติ และการผลิตคอนกรีตในเชิงอุตสาหกรรม (เชน คอนกรีตผสมเสร็จ) มักจะกําหนด หรือ
ระบุชั้นคุณภาพของคอนกรีตดวยคากําลังอัดประลัย หนวยเปนเมกะปาสกาล หรือกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร จาก
ผลทดสอบกําลัง อัดแทงตัวอย าง รูปทรงกระบอกขนาด 0.30 x 0.15 φ  เซนติ เมตร  หรือรูปทรงกระบอกขนาด 
0.15 0.15 0.15× ×  (ว.ส.ท. 3100 ค)  ตารางท่ี 2 แสดงชั้นคุณภาพ และกําลังอัดประลัยของคอนกรีตตาม มอก.213-2520  

 
 ตารางท่ี 2 ช้ันคุณภาพ และกําลังอัดประลัยของคอนกรีตตาม มอก 213-2520 

ช้ันคุณภาพ กําลังตานทานแรงอัด (กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน) 

แทงตัวอยางลูกบาศก แทงตัวอยางทรงกระบอก 
C  10/ 8 100 80 
C12.5/10 125 100 
C 15/12 150 120 
C 20/15 200 150 
C 25/20 250 200 
C 30/25 300 250 
C 35/30 350 300 
C 40/35 400 350 
C 45/40 450 400 

 
 
 คอนกรีตช้ันคุณภาพสูง ๆ จะตองควบคุมกรรมวิธีการผลิต และการทํางานอยางเขมงวด มีตนทุนผลิตและการ
ทํางานที่สูงขึ้น ตามนัยของ ACI 10.2.7.3 และ R 11.1.2 คอนกรีตธรรมดา (Normal concrete) หมายถึง คอนกรีตที่มีกําลังอัด
ประลัยไมเกิน 55  เมกะปาสกาลโดยประมาณ งานวิจัยในปจจุบันไดกําหนดเกณฑจําแนกคอนกรีตปกติและคอนกรีตกําลัง
สูงไวแตกตางกันคอนขางมาก การกําหนดช้ันคุณภาพ หรือกําลังคอนกรีตที่เหมาะสมสําหรับอาคาร หรือองคอาคาร อาจ
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กําหนดจากขนาดขององคอาคารน่ันเอง โดยเฉพาะในกรณีที่รูปแบบทางสถาปตยกรรมจําเปนจะตองคงมิติ หรือขนาดของ
องคอาคาร เชน ความลึกคาน หรือหนาตัดเสา ผูคํานวณออกแบบ ควรใชวิธีประมาณโดยสมมติฐานวา หากคงมิติ หรือขนาด
ขององคอาคารดังกลาว เพ่ือกําหนดกําลังของคอนกรีตที่เหมาะสมจะทําใหองคอาคารแข็งแรงและประหยัด อาทิเชน กําลัง
ของคอนกรีตพอดีท่ีจะทําใหคานสวนใหญเสริมเฉพาะเหล็กตานทานแรงดึง หรือกําลังของคอนกรีตพอดีท่ีจะทําใหเสาเสริม
เหล็กไมมากนัก อยางไรก็ตาม การกําหนดชั้นคุณภาพ หรือกําลังของคอนกรีต เปนกระบวนที่ตองทําควบคูกับการออกแบบ
องคอาคารเบื้องตน ดังที่ไดกลาวขางตน  เนื่องจากกระบวนตรวจสอบกําลังอัดประลัยของคอนกรีต กระทําโดยการสุมเก็บ
ตัวอยางจากคอนกรีตที่ใชงานจริง และถือเอากําลังอัดประลัยของแทงคอนกรีตตัวอยางท่ีอายุการบม 28 วัน เปนสําคัญ  
(ว.ส.ท. 3101 ง กลาววา ถาไมกําหนดเปนอยางอื่น ใหถือผลการทดสอบที่ 28 วันเปนเกณฑ สําหรับคอนกรีตแข็งตัวเร็วใหใช
เวลาที่กําหนดไวในแบบหรือรายการ) ในทางปฏิบัติรายการกอสราง หรือขอกําหนด (Specification) มักระบุปริมาณ หรือ
น้ําหนักรอยละต่ําสุดของซีเมนตตอหน่ึงหนวยปริมาตรของคอนกรีต (เชน กิโลกรัมตอหน่ึงลูกบาศกเมตรของคอนกรีต) 

ควบคูไปกับการระบุกําลังอัดประลัยของคอนกรีต การระบุดังกลาวคลายจะซ้ําซอน และทําใหตนทุนของคอนกรีต และคา
กอสรางสูงขึ้น แตนาจะเปนทางเลือกปฏิบัติที่ลดทอนความเสี่ยงหรือความไมแนนอน ทําใหผูผลิตคอนกรีต ผูกอสราง และ
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ ม่ันใจในคุณภาพ และกําลังอัดประลัยของคอนกรีตในเบื้องตน แทนท่ีจะตองรอคอยผลทดสอบกําลังอัดของ
แทงคอนกรีตตัวอยางท่ีอายุการบม 28 วัน แตเพียงอยางเดียว  
 กลสมบัติของคอนกรีตหมายถึง คุณสมบัติที่เกี่ยวแกการตานทานแรง รวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ ภายใตการกระทํา 
กลสมบัติดังกลาว ไดแก ความสัมพันธระหวางความเครียด-ความเคน โมดูลัสยืดหยุน (Modulus of Elasticity, Ec ) กําลังอัด
หรือกําลังอัดประลัย (Ultimate compressive strength, 'fc ) โมดูลัสแตกราว (Modulus of rupture, rf ) อัตราสวนปวซองส 
(Poisson’s ratio) โมดูลัสยืดหยุนแสดงความตานทานการเปล่ียนรูปของวัสดุคือความลาดชันของเสนความสัมพันธระหวาง 
ความเครียด-ความเคน เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง ความเครียด-ความเคน ของคอนกรีตชั้นคุณภาพตาง ๆ (รูปที่ 33)

เห็นไดวา รูปความสัมพันธเปลี่ยนแปลง หรือแตกตางกันไปตามช้ันคุณภาพของคอนกรีต ( ′f c ) ทุกเสนความสัมพันธแทบไม
ปรากฏสวนใดท่ีเปนเสนตรง ณ ตําแหนงที่มีกําลังอัดสูงสุด (Characteristic strength, f cu ) ของคอนกรีตทุกชั้นคุณภาพ
สอดคลองกับความเครียดประมาณ 0.002 ณ จุดแตกหัก หรือพัง (Rupture strength, fult ) คาความเครียดแปรผันระหวาง 
0.003 – 0.004 เวนแตในกรณีคอนกรีตพิเศษคาความเครียดอาจสูงถึง 0.008 (ACI R10.2.3; 1995) ดังนั้น ในการหา
ความสัมพันธภายใตการดัดขององคอาคารตานทานแรงดัด (Flexural Members) จึงกําหนดคาความเครียดของคอนกรีต ณ ผิว
ดานที่เกิดหนวยแรงอัดที่ 0.003 (ว.ส.ท. 2534; ACI 10.2.3; 1995; AASHTO 8.16.2.3; 1994) หรือ 0.0035 (BS5400; BS8110)  

 เน่ืองจากคอนกรีตเปนวัสดุเปราะ จึงไมปรากฏจุดคราก (Yield Point) ดังน้ันสิ่งที่จะไดจากการทดสอบคือ กําลังอัด
ประลัย (Ultimate Compressive Strength) เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางความเครียด-ความเคน ในระหวางทดสอบกําลัง
ตานทานแรงอัด หากกําลังอัดไมเกินรอยละ 30  ของกําลังอัดประลัย ( '

cc f30.0f ⋅≤ ) รอยแตกเล็กๆ (Micro cracks) ที่ปรากฏ
ในคอนกรีตกอนการทดสอบยังคงสภาพ ไมขยายตัว ที่กําลังอัดระหวางรอยละ 30 ถึง 50 ของกําลังอัดประลัย 
( '

cc
'

c f50.0ff30.0 ⋅≤<⋅ ) จะเกิด Bond cracks เน่ืองจาก Stress concentration (หรือ Confinement) ท่ีบริเวณปลายรอยแตก 
(Crack tip) รอยแตกจะขยายและมีความยาวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว แมแรง หรือความเคนจะไมเพ่ิมขึ้น ท่ีคากําลังอัด ระหวาง
รอยละ50 ถึง 75 ของกําลังอัดประลัย ( '

cc
'

c f75.0ff50.0 ⋅≤<⋅ ) Bond crack ขยายตัวตอเนื่องและเกิดรอยแตกในมอรตา 
แรง  หรือความเคนจะไม เพิ่มขึ้น  รอยแตกจะยังขยายอยางตอเนื่องในอัตราที่ชาลง  ที่คากําลังอัดสูงกวารอยละ 

75 ( '
cc f75.0f ⋅> ) รอยแตกในคอนกรีตขยายตัวจนไมเสถียร (Unstable) ความเคนลดลงอยางรวดเร็วจนวิบัติ หรือถูกอัดจน

แตก (Crush failure) ที่ '
c cf 0.85 f≥ ⋅ โดยประมาณ 

 



  ความรูพื้นฐานเร่ืองอาคาร โครงสราง และองคอาคาร ตุลาคม 2551 - 40

 
 

รูปท่ี 33 ความสัมพันธระหวางความความเครียด–ความเคน ของคอนกรีตช้ันคุณ ภาพตาง ๆ ( Wang, 1997) 
 
 ในทางปฏิบัติ มาตรฐานออกแบบจึงมักกําหนดใหประมาณคาโมดูลัสยืดหยุนของคอนกรีตจากกําลังอัดประลัยดัง
แสดงในตารางที่ 3 สมการ Empirical ที่แสดงในตารางไดจากผลทดสอบคอนกรีตท่ีมีหนวยนํ้าหนัก หรือความหนาแนน
ระหวาง 90 – 155 ปอนดตอลูกบาศกฟุต (1.443 - 2.485 ตันตอลูกบาศกเมตร) ในชวงเวลาส้ัน ๆ คาที่คํานวณไดจะใกลเคียง
กับ Secant Modulus ณ ตําแหนงท่ีคอนกรีตมีกําลังอัดประมาณรอยละ 45 (หรือ ระหวางรอยละ 45 - 50) ของกําลังอัดประลัย 
( '

cf45.0 ⋅  หรือ '
c

'
c f50.0f45.0 ⋅−⋅ ) และ ณ คากําลังอัดนี้ คา Initial Tangent Modulus จะสูงกวาคาที่คํานวณตามสมการ

ดังกลาว หรือคา Secant Modulus ประมาณรอยละ 10  (MacGregor, 1997) สําหรับกรณีคอนกรีตกําลังสูงหรือ คอนกรีต
คุณภาพสูง (High Strength or High Performance Concrete, HSC or HPC) โมดูลัสยืดหยุนมีแนวโนมสูงขึ้น จึงควรประมาณคา
โมดูลัสยืดหยุนโดยวิธีอ่ืน เชน ใชความสัมพันธ ที่ไดจากผลทดสอบและวิจัย หรือ แมแตตามคําแนะนําของ ACI  
 

ตารางท่ี 3 โมดูลัสความยืดหยุนของคอนกรีตประมาณจากกําลังอัดประลัย 

มาตรฐาน โมดูลัสความยืดหยุน Ec  ω ท่ีใชในสมการ ′f c
(*) และ Ec  

ว.ส.ท. 4105(ก) 4 270 1 5, .⋅ ⋅ ′ω f c  หรือ15 210, ⋅ ′fc
(3) 

1.45-2.48 ton/m3 
(เฉล่ีย 2.33 ton/m3) Ksc 

ACI 8.5.1; 
1999 0 043 1 5. .⋅ ⋅ ′ω f c หรือ 4 700, ⋅ ′f c

(5) 1,500-2,500 kg/m3 MPa 

AASHTO 8.7.1 0 0428 1 5. .⋅ ⋅ ′ω f c หรือ 4 729 77, . ⋅ ′f c  
1.45-2.48 ton/m3 

(เฉล่ีย 2.33 ton/m3) MPa 

BS 8110 ( )9 500 8 0 33, .
⋅ +f cu ดูหมายเหตุ(*) - MPa 

 หมายเหตุ (*) ccu f,f ′ กําลังอัดประลัยของคอนกรีต   
 
11. เหล็กเสริม 

 เหล็กเสนที่ใชกับองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนเหล็กกลาละมุน (Mild steel) ซึ่งไดจากกระบวนการผลิตแบบ
รีดรอน (Hot-rolled process) คือ ข้ึนรูป หรือรีดเหล็กเปนเสนในขณะที่เหล็กยังมีอุณหภูมิสูงมาก โดยวิธีนี้เหล็กจะไมมีความ
เคนคงคาง (Residual stress) ภายในจึงเหมาะท่ีจะเสริมในองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะเพ่ือตานทานแรงดึง 
แรงอัด  แรงเฉือน  และแรงยึดหนวง มาตรฐานทดสอบกลสมบัติ และเกณฑกําหนดสําหรับเหล็กเสน ประกอบดวย 
คุณสมบัติทางเคมี และคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางเคมี ไดแก องคประกอบและสัดสวนของธาตุตาง ๆ ในเน้ือเหล็ก 
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โดยเฉพาะคารบอน กํามะถัน มังกานีส และฟอสฟอรัส ซึ่งทําใหเหล็กมีกลสมบัติที่แตกตางกัน เชน เหนียว เปราะ เปนตน 
สวนคุณสมบัติทางกลไดแก โมดูลัสความยืดหยุน ความเคนดึงสูงสุด ความเคนที่จุดครากความยืด การดัดโคงเย็น และมุมดัด
โคงเย็น มาตรฐานที่ใชควบคุมคุณภาพของเหล็กเสนในประเทศไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

ประกอบดวย มอก. 20 – 2543 (เหล็กเสนกลมผิวเรียบ) และ มอก. 24 – 2536 (เหล็กขอออย) และนอกจากน้ันยังนิยมอางอิง
มาตรฐาน ASTM เพราะนอกเหนือจากเหล็กเสนกลมผิวเรียบและเหล็กขอออยแลว ยังกลาวถึงลวดเหล็ก (Wire) และลวด
ตะแกรงเหล็ก (Welded Wire Fabric) ซ่ึงมีทั้งแบบผิวเรียบ และผิวไมเรียบ มอก. 20 และ 24 กําหนดปริมาณธาตุเจือปนหลักที่
มักพบปะปนในเหล็กกลาละมุนอันไดแก คารบอนด แมงกานีส ฟอสฟอรัส และ กํามะถัน รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติ และกล
สมบัติของเหล็กเสริมตาม ม.อ.ก) และ ASTM แสดงในตารางท่ี 4 และตารางที่ 5 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4 คุณสมบัติทางกลของเหล็กเสนกลมผิวเรียบชั้นคุณภาพ SR 24 (มอก. 20-2543) 

การทดสอบหาแรงเคนดึง การทดสอบการดัดโคงเย็น 

ความเคนดึงที่จุดคราก 
 

เมกะปาสกาล (กิโลกรัม
ตอตารางมิลลิเมตร) 

ความเคนดึงสูงสุด 
 

เมกะปาสกาล (กิโลกรัม
ตอ ตารางมิลลิเมตร) 

ความยืด 

ไมนอยกวา 
 

(รอยละ) 

มุมดัดโคงเย็น 
 
 

(องศา) 

เสนผานศูนยกลาง
ภายในของสวนโคง 

235 (24 ) 385 (39) 21 180 
1.5 เทาของขนาด 

เสนผานศูนยกลางระบุ 
 

ตารางท่ี 5 กลสมบัติของเหล็กขอออยตาม ม.อ.ก 24-2536 

ช้ันคุณภาพ 
ความเคนสูงสุด 
ไมนอยกวา การทดสอบหาแรงเคนดึง การทดสอบการดัดโคงเย็น 

 
 
 

ความเคนดึงที่จุดคราก 
ความยืด 

ไมนอยกวา มุมดัดโคงเย็น 
เสนผานศูนยกลาง 
ภายในของสวนโคง 

 
เมกะปาสกาล 
(กิโลกรัมตอ 

ตารางมิลลิเมตร) 

เมกะปาสกาล 
(กิโลกรัมตอ 

ตารางมิลลิเมตร) 
(รอยละ) (องศา)  

SD 30(*) 480 (49) 295 (30) 17 180 
4 เทาของขนาด 

เสนผานศูนยกลางระบุ 

SD 40 560 (57) 390 (40) 15 180 
5 เทาของขนาด 

เสนผานศูนยกลางระบุ 

SD 50 620 (63) 490 (50) 13 90 
5 เทาของขนาด 

เสนผานศูนยกลางระบุ 
หมายเหตุ  (*) เหล็กขอออยท่ีมีสัญลักษณ SD 30 เปนเหล็กกลาชนิดท่ีมีธาตุถานอยูอยางธรรมดา (ปจจุบันเลิกผลิต) 
             สวนเหล็กที่มีสัญลักษณ  SD 40 และ SD 50 เปนเหล็กกลาชนิดท่ีมีธาตุอ่ืนผสมอยูนอย 

 
 การทดสอบแรงดึงของเหล็กมีวัตถุประสงคเพื่อหากลสมบัติ ท่ีจะใชกําหนดพารามิเตอรออกแบบ กลสมบัติ
ดังกลาวไดแก ขีดปฏิภาค (Proportional limit) กําลังคราก (Yield strength) กําลังประลัย (Ultimate strength) ระยะยืด 

(Elongation) ในรูปความสัมพันธระหวางแรงดึงและความเครียดของเหล็กกลาละมุน ปกติจะปรากฎจุดครากบนและลาง 
(Upper and lower yield) ทําใหประมาณกําลังครากคลาดเคล่ือนได มาตรฐานทดสอบสวนใหญ จึงกําหนดใหหากําลังคราก
โดยใชความเครียดท่ีรอยละ 0.2  หรือระยะเยื้อง (Offset = 0.002 ) เพ่ือลากเสนตรงขนานกับสวนที่แสดงคุณสมบัติยืดหยุน
ไปตัดกับรูปความสัมพันธระหวางแรงดึงและความเครียด ความลาดชันของเสนดังกลาว ปกติจะหมายถึงโมดูลัสความ
ยืดหยุนของเหล็กนั่นเอง (รูปที่ 32) 
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ก. สวนขยายที่ใชคํานวณออกแบบ  ข. ณ ภาวะท่ีพังภายใตแรงดึง 

 
รูปที่ 32 ความสัมพันธระหวางแรงดึง ระยะยืด และกลสมบัติของเหล็กกลาละมุน (Nawy, 1997) 

 
 เน่ืองจากเหล็กกลาละมุนสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น โมดูลัสยืดหยุนของ
เหล็กกลาละมุน ( Es ) จึงไมผันแปรมากนัก   มาตรฐานออกแบบจึงมักกําหนดใหโมดูลัสยืดหยุนเปนคาคงที่  ว.ส.ท. 4105 

(ข), ว.ส.ท. 6000 และ ว.ส.ท. 6203 กําหนด sE = 2,040,000 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ACI 8.5.2, AASHTO 8.7.2 และ BS 

8110 กําหนด = 200,000 เมกะปาสคาล หนวยแรงท่ียอมให หรือกําลังใชงาน (Allowable or working strength, sf ) ของเหล็ก
เสริมข้ึนอยูกับชนิดของเหล็ก (ช้ันคุณภาพ) กําลังตานทานแรง หรือหนวยแรง (ว.ส.ท. 6103 ก-ค) สําหรับ อัตราสวนโมดูลัส 

(Modular ratio; n ) ซึ่งหมายถึงอัตราสวนระหวางโมดูลัสความยืดหยุนของเหล็กตอคอนกรีต ( n Ec=  Es / ) เปน
คาพารามิเตอรที่ใชในการออกแบบ ว.ส.ท. 6001 กําหนดใหคํานวณอัตราสวนโมดูลัสจาก 
   

   n   = 
c

5.1 f270,4w
000,040,2

′⋅⋅
      (1) 

 
สําหรับคอนกรีตที่มีหนวยน้ําหนัก ( w ) 2.323 ตันตอลูกบาศกเมตร (ดู ว.ส.ท. 6200) จะได 
 

   n   = 
c

2,040,000
15,120 f ′⋅

         (2) 

 
 โดย คาอัตราสวนโมดูลัสจะตองไมนอยกวา 6 และเปนจํานวนเต็ม 
 
12. ไมและเหล็กรูปพรรณ 

 ไมและเหล็กรูปพรรณ เปนวัสดุที่ใชทําองคอาคาร หรือโครงสรางไดเชนกัน เหล็กรูปพรรณ มีคุณสมบัติทางเคมี 
และกลสมบัติ คลายคลึงกับเหล็กกลาละมุนที่ใชเสริมคอนกรีต เหล็กรูปพรรณที่ผลิตโดยการรีดรอน มีรูปหนาตัดตาง ๆ กัน  
เชน รูปตัว “C” “I” “H” ทอกลม หรือกลองสี่เหลี่ยม สวนเหล็กที่ผลิต หรือขึ้นรูปโดยการผลิตเย็น มีรูปหนาตัดตาง ๆ กัน เชน 
รูปตัว “C” “T” รูปฉาก กลองสี่เหลี่ยม ทอกลม เหมาะจะใชกับโครงสรางช่ัวคราว โครงสรางลําลอง หรือโครงสรางประกอบ 
เชน โครงหลังคา จันทัน แป โครงเคราสําหรับติดตั้งแผงกั้น หรือผนัง เปนตน หากใชเหล็กรูปพรรณเปนองคอาคาร หรือ
โครงสราง มีขอไดเปรียบที่ สามารถกอสรางไดรวดเร็ว และน้ําหนักเบากวาคอนกรีตเสริมเหล็ก แตตองมีมาตรการปองกัน 
หรือบรรเทาขอดอย เชน เสียงดัง นําความรอน เกิดสนิมไดงาย และตองปองกันความเสียหายจากอัคคีภัย 
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 ไมเปนวัสดุที่ไดจากธรรมชาติ มีน้ําหนักเบา และแข็งแรงนอยกวาเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอดอยของไมคือ 
ติดไฟได กลสมบัติไมสมํ่าเสมอ หรือไมเทากันทุกทิศทาง ข้ึนอยูกับลักษณะและการวางตัวของเสี้ยนไม อาจเสื่อมสลายดวย
กระบวนการทางธรรมชาติ เชน ความชื้น พืชหรือสัตว (เชื้อรา มอด ปลวก) ดังน้ันจึงควรปรับปรุงคุณภาพกอนใชงาน เชน 
อาบนํ้ายา หรืออบแหง อยางไรก็ตาม ปจจุบัน ไมก็ยังถือเปนวัสดุสําหรับทําองคอาคาร หรือโครงสราง ไมเหมาะใชกับอาคาร
ขนาดเล็ก เชนบานพักอาศัย โครงสรางช่ัวคราว หรือโครงสรางลําลอง เชน นั่งราน หรือคํายัน เปนตน  ในเชิงวิศวกรรม อาจ
จําแนกไมตามลักษณะการเจริญเติบโต (ไมท่ีเจริญเติบโตทางต้ัง หรือทางขวาง) ลักษณะเสี้ยน การวางตัว และความแข็งแรง 
(โดยถือหนวยน้ําหนัก หรือความถวงจําเพาะ) ซึงจําแนกไดเปนไมเนื้อออน จนกระทั่งถึงไมเนื้อแข็ง (ความถวงจําเพาะ
ระหวาง 0.5 - 1.1 หรือ หนวยน้ําหนักระหวาง 500 – 1,400 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรโดยประมาณ ตารางที่ 6 แสดงกลสมบัติ
ของไมโดยประมาณตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 

 
ตารางที่ 6 กลสมบัติของไม โดยประมาณตามมาตรฐาน ว.ส.ท 

ประเภท โมดูลัสยืดหยุน 
หนวยแรงอัด หนวยแรงดึง

ขนานเส้ียน 

หนวยแรงเฉือน
ขนานเส้ียน ต้ังฉากเส้ียน ขนานเส้ียน 

ไมเน่ือออนมาก 78,900 12 45 60 6 

ไมเน้ือออน 94,100 16 60 80 8 

ไมเน้ือปานกลาง 112,300 22 75 100 10 

ไมเน้ือแข็ง 136,300 30 90 120 12 

ไมเน้ือแข็งมาก 189,000 40 110 150 15 

 หมายเหตุ หนวยเปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
 
13. ตัวคูณลดกําลัง  
 ตัวคูณลดกําลัง (Capacity reduction factor) มีเผื่อไวสําหรับความไมแนนอนของวัสดุ หรือ การทํางาน 
(Uncertainties in material or workmanship) ไดแกความบกพรองของวัสดุหรือฝมือแรงงาน ในการผสม เท เขยา หรือ สั่น และ
บมคอนกรีต การตัด หรือ จัดเรียงเหล็กเสริมในองคอาคาร เปนตน ดังน้ัน กําลังขององคอาคาร จึงเปนผลคูณระหวางคาตัว
คูณลดกําลังนี้กับกําลังประลัยทางทฤษฎี (ACI 9.3) กําหนดคาตัวคูณลดกําลังสําหรับกรณีตาง ๆ (ตารางที่ 7)  
 

ตารางท่ี 7 ตัวคูณลดกําลังตาม ACI 9.3 

กรณ ี ตัวคูณลดกําลัง, φ  

แรงดัดเพียงอยางเดียว แรงตามแกน หรือแรงตามแกนรวมกับการดัด 0.90 

แรงดึงหรือแรงดึงรวมกับการดัด  0.90 

แรงอัด หรือแรงอัดรวมกับการดัด (ยกเวนกรณีแรงอัดมีคาตํ่ามาก) 

: เสริมเหล็กปลอกเกลียว 

: อ่ืน ๆ  

 
 

0.75 
0.70 

แรงเฉือน หรือแรงบิด 0.85 

แรงยึดหนวง หรือแรงดึงทแยง 0.80 

แรงแบกทาน (ยกเวน บริเวณสมอยึด -Anchorage zone ในองคอาคารคอนกรีตอัดแรง)  0.70 

แรงแบกทานบริเวณสมอยึดในองคอาคารคอนกรีตอัดแรง 0.85 

องคอาคารคอนกรีตลวน (Plain concrete) 0.65 

 หมายเหตุ 1) การคํานวณความยาวระยะฝงเพ่ิม (Development length) ไมใชตัวคูณลดกําลัง (ACI 9.3) 

  2) ในโครงสรางที่มีโครงขอแข็ง หรือผนังตานแรงเฉือนที่ตานทานแผนดินไหว ใหดู ACI 9.3.4 (a) ถึง (c) 



  ความรูพื้นฐานเร่ืองอาคาร โครงสราง และองคอาคาร ตุลาคม 2551 - 44

14. วิธีกําลัง และวิธีหนวยแรงใชงาน  
 หลักพ้ืนฐานของวิธีกําลังคือ กําลังตานทานของหนาตัดองคอาคาร (Resistance or capacity of section, R ) ซึ่ง
ประกอบดวยตัวคูณลดกําลัง (φ ) ตองไมนอยกวาแรงรวม (U ) หรือ 
 
  R⋅φ    ≥  iU          (3) 
   
 นอกเหนือจากสิ่งที่ไดกลาวมาแลวในขางตน การคํานวณออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกําลังยังมี
ขอปลีกยอยอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งจะกลาวโดยลําดับ ในเบื้องตนนี้สิ่งที่จําเปนตองรู และเขาใจไดแก การวิเคราะห หรือคํานวณ
ออกแบบองคอาคารภายใตแรงดัด แรงเฉือน โมเมนตบิด แรงอัดตามแกน สหสัมพันธของแรงเหลาน้ี ที่เกิดหรือกระทําตอ
องคอาคารรวมกัน (หรือพรอมกัน) เชนความสัมพันธระหวางแรงเฉือนภายใตการดัด และการบิด (Interaction between shear 

and torsion) ความสัมพันธระหวางแรงตามแกนกับโมเมนตดัด (Interaction between axial and bending) นอกจากนั้น จะตอง
เขาใจถึงกลสมบัติของวัสดุคือ คอนกรีต และเหล็กเสริม พฤติกรรม หรือความสัมพันธระหวางความเคน และความเครียด
ของวัสดุภายใตแรง พฤติกรรมขององคอาคารภายใตแรง จนกระทั่งการวิบัติในรูปแบบตาง ๆ  การคํานวณออกแบบองค
อาคารรับแรงดัดโดยวิธีหนวยแรงใชงาน หรือทฤษฎีอีลาสติก (Elastic theory) มีสมมติฐานเบื้องตนคือ 1) ระนาบของหนาตัด 
ยังคงเปนระนาบท้ังกอนหรือหลังการดัด  2) ขณะท่ีบรรทุกนํ้าหนักใชงาน และหนวยแรงที่เกิดขึ้นไมเกินหนวยแรงใชงานที่
ยอมให ความสัมพันธระหวาง หนวยแรง (ความเคน) และความเครียดของคอนกรีตใหถือวาเปนเสนตรง กลาวคือหนวยแรง
แปรผันโดยตรงกับระยะจากแกนสะเทิน ยกเวนคานลึก 3) ใหเหล็กเสริมตานทานแรงดึงทั้งหมดท่ีเกิดจากการดัด แมปกติ
คอนกรีตจะตานทานแรงดึงไดบางแตนอยมากเม่ือเทียบกับกําลังตานทานแรงอัด  4) ในการคํานวณออกแบบ ใหแทนที่หนา
ตัดของเหล็กเสริมรับแรงดึงดวยหนาตัดคอนกรีตซ่ึงมีเน้ือท่ี n  เทาของหนาตัดเหล็กเสริมน้ัน และดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา 
โมดูลัสยืดหยุนของคอนกรีต เหล็กเสริม หรือคาอัตราสวนโมดูลัส ( n ) คงที่สมํ่าเสมอตลอดความยาวคาน นอกจาก
สมมติฐานทั้งสี่ขอแลว ควรระบุสมมติฐานเพิ่มเติมวา การยึดหนวงระหวางคอนกรีตและเหล็กสมํ่าเสมอ เม่ือตานทานแรงดัด 
(แรงดึงหรือแรงอัด) เหล็กเสริมไมเลื่อนหรือครูด (Slip) จากคอนกรีตที่หุมอยูโดยรอบ หรือกลับกัน ขอเท็จจริงมิไดเปนไปดัง
สมมติฐานดังกลาวขางตนท้ังหมดทุกประการ จึงอาจกลาวไดวา สมมติฐานเหลานี้เปนขอจํากัดของวิธีหนวยแรงใชงาน 
ดังนั้น หลายมาตรฐาน ไดเปลี่ยนไปใชวิธีออกแบบอื่น ๆ อยางไรก็ บางกรณีตามวิธีหนวยแรงใชงานก็ยังคงมีความจําเปนอยู 
 
15. ภาวะใชงานขององคอาคารหรือโครงสราง 

 ในการออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากจะตองคํานึงถึง ความแข็งแรงปลอดภัยแลว ยังตอง
ตรวจสอบการใชงาน (Serviceability) ในสภาพแวดลอม หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ อาทิเชน การตานทานนํ้าหนักบรรทุกท่ีกระทําซ้ํา 
ๆ (Repetition) หรือคงคาง แรงกระแทก การโกงตัว (Deflection) พิกัดแตกราว (Crack) เปนตน 
 
16. สรุป 

 บทความน้ีทบทวนความรูพื้นฐาน ชนิด ประเภท ของอาคาร และระบบโครงสราง การจําแนก ทบทวนกลศาสตร
วิศวกรรมพ้ืนฐาน พฤติกรรมขององคอาคารหรือโครงสราง ภายใตนํ้าหนัก หรือแรง แบบจําลอง ฐานรองรับ จุดตอยึด  และ
การวิเคราะหโครงสราง ตัวคูณแรง และการรวมแรง คอนกรีต เหล็กเสริม ไม และเหล็กรูปพรรณ ตัวคูณลดกําลัง วิธีกําลัง 
และวิธีหนวยแรงใชงาน ภาวะใชงานขององคอาคาร หรือโครงสราง และสรุป  
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