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บทคัดย่ อ : งานวิจยั นี้นาเสนอการศึกษาเพื่อหาความหนาที่เหมาะสมสาหรับ แผ่น พื้น ไร้คานคอนกรีตอัดแรง
ภายหลังชนิดมีคานกว้าง โดยใช้หลักการหาความเหมาะสมด้วยระเบียบวิธีฟังก์ชนั พหุ นาม ในการวิเคราะห์
โครงสร้างใช้วธิ โี ครงข้อแข็งเสมือน โดยใช้โปรแกรม ADAPT-PT/RC 2015 ในการช่วยคานวณ ความกว้างของ
คานที่ศกึ ษามี 3 กรณี คือ 1/3 1/4 และ 1/5 ของความกว้างแผ่นพืน้ ความยาวช่วงของพืน้ ในแต่ละกรณีเท่ากับ
15 18 และ 20 เมตร ตามลาดับ สาหรับน้าหนักบรรทุกจรจะกาหนดให้แปรเปลีย่ นไปตามประเภทการใช้สอยของ
อาคาร ได้แก่ ส่วนพักอาศัย ส่วนสานักงาน และส่วนทีจ่ อดรถ มีค่าเท่ากับ 200 300 และ 400 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร ตามลาดับ โดยมีก ารพิจารณาน้ าหนั ก บรรทุ กคงที่ ที่น อกเหนื อ จากน้ าหนั กของพื้ น เอง 120 และ 300
กิโลกรัมต่อตารางเมตร จากนัน้ นาผลทีไ่ ด้จากการออกแบบไปหาฟั งก์ชนั พหุนาม เพื่อหาค่าความหนาทีเ่ หมาะสม
เพื่อเป็ นข้อมูลให้วศิ วกรสามารถนาไปเป็ นแนวทางออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคา จากการศึกษาพบว่าค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 1.0 และสรุปผลได้ว่า สาหรับส่วนพักอาศัย ส่วนสานักงาน และส่วนที่
จอดรถ กรณีความกว้างของคานเท่ากับ 1/3 ของความกว้างพืน้ อัตราส่วนความยาวช่วงต่อความหนาของพืน้ ที่
เหมาะสม เท่ ากับ 34 32 และ 33 ตามลาดับ กรณี ค วามกว้างของคานเท่ า กับ 1/4 ของความกว้างแผ่ น พื้น
อัตราส่วนความยาวช่วงต่อความหนาของพืน้ ทีเ่ หมาะสม เท่ากับ 33 31 และ 32 ตามลาดับ กรณีความกว้างของ
คานเท่ากับ 1/5 ของความกว้างแผ่นพืน้ อัตราส่วนความยาวช่วงต่อความหนาของพืน้ ทีเ่ หมาะสม เท่ากับ 31 29
และ 30
ค าส าคั ญ : แผ่ น พื้ น ไร้ ค าน; คอนกรีต อัด แรง; ระบบดึง ภายหลัง ชนิ ด มี ค านกว้ า ง; ทฤษฎี โ ครงเสมื อ น;
ความหนาทีเ่ หมาะสม
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Abstract: This paper aims to find the optimum thickness for post-tensioned slabs with band beam using
the polynomial optimization method. In the structural analysis, the equivalent frame method using the
ADAPT-PT/RC 2015 software is used. In this study, three widths of the band beam were used such as
1/3, 1/4 and 1/5 of the slab width. The span length of the floor slab in each case was 15, 18 and 20
meters, respectively. The value of live load was 200, 300 and 400 kg/m2 which depending on the type of
building's usability, including residential, office and parking areas, were used. In addition to the weight of
the floor itself, the superimposed dead loads such as 120 and 300 kg/m2 were taken into account in the
analysis process. The results of the design are then used to find the appropriate thickness using the
polynomial optimization method to provide information for engineers to guide the design and estimate
the cost. Based on the analysis, it was found that the correlation coefficient (R2) was 1.0. For residential,
office and parking areas, the width of the band beam is 1/3 of the floor width, the suitable ratio of span
length to slab’s optimum thickness are 34, 32, and 33, respectively. For the width of the band beam is
1/4 of the width of the slab, the suitable ratio of span length to slab’s optimum thickness are 33, 31, and
32, respectively. In the case of band beam width equal to 1/5 of the width of the slab, the suitable ratio
of span length to slab’s optimum thickness is 31, 29 and 30.
Keywords: Flat slab; Post-tensioned concrete; Band beam; Equivalent frame method; Optimum thicknesses
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1. บทนา

ตารางที่ 1 อัตราส่วนความยาวช่วงต่อความหนาของพืน้ [1]

ปั จจุ บ ัน โครงการอสังหาริม ทรัพ ย์ลูก ผสม ได้รบั
ความนิ ย มอย่ างแพร่ห ลาย ในช่ว ง 10 ปี ท่ีผ่ านมามี
ความต้ อ งการระบบโครงสร้ า งที่ ส ามารถท าให้
โครงสร้างอาคารมีช่วงความยาวที่ยาวขึ้น เพื่อให้ได้
ป ระโยช น์ ใช้ ส อยสู ง สุ ด มี ม ากขึ้ น ดั ง นั ้ น ระบ บ
โครงสร้า งพื้ น คอนกรีต อัด แรงภายหลัง ชนิ ด มีค าน
กว้าง ที่มีลัก ษณะแผ่ น พื้น ท้อ งเรีย บโดยมีส่ว นเพิ่ม
ความหนาบริเวณแถบเสายาวตลอดช่วงแผ่นพื้น ซึ่ง
สามารถรับน้าหนักบรรทุกได้มากกว่าพืน้ ไร้คานทัวไป
่
อีกทัง้ ยังสามารถเพิม่ ความยาวช่วงได้มากกว่าพื้นไร้
คานทัวไปอี
่ กด้วย ซึ่งการที่จะหาราคาที่เหมาะสมจึง
เป็ นเรื่องยากและเสียเวลา เนื่องจากต้องคานวณซ้าๆ
หลายๆ ครัง้ และผลการวิเคราะห์ท่ไี ด้อาจไม่ใ ช่ค่าที่
เหมาะสมทีส่ ุด
Post-Tensioning Institute [1] มีขอ้ แนะนาเกี่ยวกับ
ความหนาของแผ่นพื้นต่ าสุดที่ไม่ต้องตรวจสอบการ
แอ่นตัว ไว้เป็ นอัตราส่วนความยาวช่วงต่อความหนา
พื้นดังตารางที่ 1 ได้แสดงค่าความยาวช่วงต่อความ
หนาพื้นของชนิดของพืน้ ต่างๆ ประกอบด้วย พื้นทาง
เดียว พื้นสองทาง พื้นไร้คานแบบมีแป้ นหัวเสา พื้นสอง
ทางแบบรังผึ้ ง และความกว้ างของคาน, B/3 โดยที่
อัตราส่ วนของ LL/DL ต้ องมี ค่ าน้ อยกว่ า 1 เมื่อ LL =
น้ าหนักบรรทุกจร (กิโลกรัม/ตารางเมตร) DL = น้ าหนัก
บรรทุกตายตัวของพืน้ ทัง้ หมด (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
ในโครงการทีม่ คี วามต้องการช่วงความยาวของพืน้ ที่
มาก ซึ่งจะส่งผลต่อน้ าหนักคงทีข่ องพืน้ โดยตรง ดังนัน้ จึง
มีขอ้ สงสัยว่า ค่าอัตราส่วนความยาวช่วงต่อ ความหนา
พืน้ ในตารางที่ 1 ยังคงใช้ได้กบั ระบบดังกล่าวได้หรือไม่

ชนิ ดของพื้น
พืน้ ทางเดียว
พืน้ สองทาง
พืน้ ไร้คานแบบมีแป้ นหัวเสา
พืน้ สองทางแบบรังผึง้ (5ft × 5ft)
ความกว้างของคาน, B/3

ความยาวช่วงต่อ
ความหนาพื้น
48
45
50
35
30

นอกจากนั น้ การแปรเปลี่ย นความกว้า งของคานจะ
ส่งผลต่อความหนาต่ าสุดที่แนะนาอย่างไรและส่งผล
กับราคาค่าก่อสร้างอย่างไร ทัง้ นี้เพื่อเป็ นข้อมูลช่วยใน
การออกแบบและประมาณราคาเบือ้ งต้น
ในปั จจุบนั มีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบแผ่ น พื้ น ไร้ค านคอนกรีต อัด แรงซึ่ ง ใช้ วิธีก าร
วิเคราะห์ไฟไนท์อีลเี ม้นท์ (Finite Element Analysis)
เช่ น RAM Concept [2] และ CSI SAFE [3] ซึ่ ง เป็ น
ก า รม อ ง โค รง ส ร้ า ง ใน แ บ บ ส า ม มิ ติ โด ย ต ร ง
ฉัต ร สุ จิน ดา [4] ได้ศึก ษาแล้ว ว่า วิธีก ารดัง กล่ าวให้
คาตอบทีใ่ กล้เคียงกับพฤติกรรมจริงของโครงสร้างได้
มากกว่าสองมิติ สมชาย ตงอาภรณ์ และฉัตร สุจนิ ดา [5]
ได้ศกึ ษาเพื่อหาความหนาทีเ่ หมาะสม สาหรับแผ่นพืน้
ไร้ค านคอนกรีต อัด แรงโดยวิธีไฟไนต์อีลีเมนท์ แบบ
สามมิติ โดยใช้โปรแกรม RAM Concept โดยมี Span
Length คือ 8 เมตร โดยได้ศึก ษาน้ าหนั ก บรรทุ ก จร
300-500 กิโลกรัม/ตารางเมตร พัทธนันท์ มณีชนพันธ์
ได้ศกึ ษาเพื่อหาความหนาทีเ่ หมาะสม สาหรับแผ่นพืน้
ไร้คานคอนกรีตอัดแรง (ช่วงเสา 6 7.5 และ 9 เมตร)
โดยวิธไี ฟไนต์อีลเี มนท์แบบสามมิติ โดยใช้โปรแกรม
RAM Concept [2]
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2. ขัน้ ตอนการศึกษา

ในงานวิจยั นี้จงึ ได้ประยุกต์หลักการในการหาความ
เหมาะสมด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี ฟั งก์ ช ั น พหุ น าม การ
ออกแบบพื้นไร้ค านคอนกรีตอัด แรงภายหลัง ชนิ ด มี
คานกว้างใช้การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีโครงข้อ
แข็งเสมือนสองมิติ (Equivalent Frame Method) โดย
[6] วินัย สังหิตกุล ได้ศกึ ษาการคานวณออกแบบอย่าง
เหมาะสมสาหรับพื้นคอนกรีตไร้คานอัดแรงภายหลัง
และ [7] อดินั นท์ ธีรานุ พ ัฒ นา ได้ศึกษาการค านวณ
ออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสาหรับพื้นคอนกรีตไร้
คานอั ด แรงภายหลั ง ด้ ว ยวิ ธี ซิ ม เพ ล็ ก ซ์ ซึ่ ง การ
วิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี ด ั ง กล่ า วสามารถ ใช้ โ ป รแกรม
ADAPT-PT/RC [8] ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน
ประเทศไทยมาทดลองออกแบบเพื่อหาความหนาที่
เหมาะสม ที่ให้ร าคาค่ า ก่ อ สร้างต่ า สุ ด โดยใช้ข้อ มู ล
ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในประเทศไทย

2.1 แบบจาลองที่ใช้ในการวิ เคราะห์
การสร้างแบบจาลองและการวิเคราะห์โครงสร้าง
ระบบแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิดมี
คานกว้างจะใช้ วิธีโครงข้อ แข็งเสมือ น (Equivalent
Frame Method) โดยใช้โปรแกรม ADAPT-PT/RC [8]
ในการช่วยคานวณ แบบจาลองของระบบแผ่นพื้นไร้
คานคอนกรีตอัดแรงภายหลัง ชนิดมีคานกว้าง แสดง
ในรูปที่ 1 โดยรูปที่ 1(ก) แสดงแนวกึ่ง กลางแผ่นพื้น
รูป ที่ 1(ข) แนวขอบแผ่น พื้น และรูป ที่ 1(ค) ตัง้ ฉาก
แนวกึง่ กลางแผ่นพืน้
ในการวิเคราะห์ และออกแบบจะพิ จารณาเฉพาะ
น้าหนักกระทาในแนวดิง่ (Gravity Load) ซึง่ ประกอบด้วย
น้ าห นั ก บ รรทุ ก ค งที่ ข องพื้ น (Dead Load, DL)

(ก)
รูปที่ 1 แบบจาลองของระบบแผ่นพืน้ ไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิดมีคานกว้าง
โดยโปรแกรม ADAPT-PT/RC 2015: (ก) แนวกึง่ กลางแผ่นพืน้
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(ข)

(ค)
รูปที่ 1 (ต่อ) แบบจาลองของระบบแผ่นพืน้ ไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิดมีคานกว้าง
โดยโปรแกรม ADAPT-PT/RC 2015: (ข) แนวขอบแผ่นพืน้ (ค) ตัง้ ฉากแนวกึง่ กลางแผ่นพืน้
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น้ า หนั ก บรรทุ ก คงที่ ท่ีเพิ่ ม ขึ้น ที่ ไ ม่ ร วมน้ า หนั ก พื้ น
(Super-Imposed Dead Load, SDL) แ ล ะน้ า ห นั ก
บรรทุกจร (Live Load, LL) ซึ่งแบ่งตามประเภทตาม
การใช้งาน ตัวแปรหลัก ที่ใช้ศึก ษา ได้แก่ ความยาว
ช่วง (L) และ ความหนาของคาน (D) เพื่อพิจารณาหา
ความหนาทีเ่ หมาะสมในแต่ละกรณี การวิเคราะห์และ
ออกแบบจะค านวณหาปริม าณเหล็ก เสริม อัด แรงที่
เพียงพอต่อการต้านน้ าหนักบรรทุกใช้งาน โดยไม่ทา
ให้หน่ วยแรงทีเ่ กิดขึน้ ในคอนกรีตเกินกว่าหน่ วยแรงที่
ยอมให้ จากนัน้ ทาการตรวจสอบการรับน้ าหนักสูงสุด
ของพืน้ ทีส่ ภาวะประลัยโดยผลจากน้าหนักบรรทุกคูณ
ด้วยตัวคูณน้ าหนักบรรทุก (Load factor) ต้องไม่เกิน
กว่ากาลังต้านทานของพืน้ พร้อมทัง้ ทาการตรวจสอบ
แรงเฉื อ นและออกแบบเหล็ ก เสริ ม รับ แรงเฉื อ น
นอกจากนัน้ จะพิจารณาการแอ่นตัวทีส่ ภาวะใช้งาน ทัง้
ทีเ่ กิดขึน้ ในทันที และ ตามเวลา ทัง้ นี้ในการคานวณจะ
เป็ นไปตามมาตรฐาน ACI 318-08 [9] และมาตรฐาน
สาหรับ อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธีก าลัง [10]
หลัง จากนั น้ ค านวณหาค่ า ของวัสดุ ได้แ ก่ ปริม าณ
คอนกรีต ปริม าณเหล็ก เสริม ค่ า แรง และราคาค่ า
ก่อสร้าง
2.2 กรณี ศึกษาและขัน้ ตอนการวิ เคราะห์หาความ
หนาของแผ่นพื้นที่เหมาะสม
แปลนแสดงตาแหน่ งพื้นและเสาที่ใช้ในการศึกษา
แสดงดังรูปที่ 2 ความกว้างแผ่นพื้น (B) = 8.4 เมตร
ความกว้างของคาน (Band Beam) จะท าการศึกษา
เป็ น 3 กรณี ได้แก่ B/3 B/4 B/5 สาหรับความยาวช่วง
ที่ ศึ ก ษ ามี 3 ช่ วง ได้ แ ก่ 15 18 แ ละ 20 เม ต ร
ตามลาดับ เสาบนและล่างมีความสูงเท่ากับ 3.5 เมตร
มีขนาดหน้าตัด 0.80×0.80 เมตร โดยเสาใช้คอนกรีต

ที่ มี ก าลั ง อั ด ป ระลั ย fc’= 240 กิ โลก รั ม /ต าราง
เซนติเมตร และพืน้ ใช้คอนกรีตทีม่ กี าลังอัดประลัย fc’=
320 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร พืน้ รับน้ าหนักบรรทุก
จร ตามสภาพการใช้งานของอาคารเป็ น ที่พกั อาศัย
ส านั ก งาน และ ที่ จ อดรถ คื อ 200 300 และ 400
กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามลาดับ น้ าหนักคงที่ไม่รวม
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง
รวมของกรณีพน้ื ใช้งานเป็ นทีพ่ กั อาศัย มีความกว้าง
ของคาน B/3 ความยาวช่วง 15 เมตร

น้าหนักของตัวพืน้ ในแต่ละประเภทของการใช้อาคาร
เท่ ากับ 120 และ 300 กิโลกรัม /ตารางเมตร ในการ
ออกแบบพื้นไร้ค านคอนกรีตอัด แรงภายหลัง ชนิ ด มี
คานกว้ า ง จะเป็ นการอั ด แรงโดยสมบู รณ์ (Fully
Prestress) คือให้มปี ริมาณลวดอัดแรงเพียงพอสาหรับ
ต้านทานโมเมนต์ดดั ที่เกิดขึ้นจากน้ าหนักบรรทุก และ
ใช้ เหล็ ก เสริ ม อื่ น ที่ จ าเป็ นตามที่ ม าตรฐาน [9, 10]
กาหนด
การคานวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงจะใช้ขอ้ มูลใน
ปั จจุบ ันของประเทศไทย โดยมีแหล่งที่มาจาก ดัช นี
เศรษ ฐกิ จ การค้ า กระท รวงพ าณิ ชย์ [11] และ
กรมบัญ ชีก ลาง กระทรวงการคลัง [12] ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 จากปริมาณวัสดุท่ไี ด้จากการออกแบบใน
แต่ละกรณีจะได้ปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง

ความ
กว้าง
ของ
คาน
B/3
(cm)

40

42

ตารางที่ 2 ราคาต่อหน่วยของวัสดุและค่าแรง
ประเภท

ราคาต่อหน่ วย (baht)
ค่าวัสดุ
ค่าแรง
3
2357 (ต่อ m ) 150 (ต่อ m3)

คอนกรีตกาลังอัดประลัย (fc’)
เท่ากับ 320 kg/cm2
เหล็กเส้น SD-40
19.1 (ต่อ kg) 3.3 ( / kg)
ลวดเกลียวอัดแรง
45.2 (ต่อ kg) 20 (ต่อ kg)
(Low relaxation)
12.7 mm.(1/2นิ้ว) Grade 270
ไม้แบบ (คิด25%)
135 (ต่อ m2) 135 (ต่อ m2)
แหล่ งที่มาข้อมูล: ดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ [11]
และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง [12]

44

ประเภท
วัสดุ /
ค่าแรง

คอนกรีต
เหล็กเส้น
ลวด
เกลียวอัด
แรง
ไม้แบบ
รวม
คอนกรีต
เหล็กเส้น
ลวด
เกลียวอัด
แรง
ไม้แบบ
รวม
คอนกรีต
เหล็กเส้น
ลวด
เกลียวอัด
แรง
ไม้แบบ
รวม

ปริ มาณ

ราคา
ค่าวัสดุ
รวม
ค่าแรง

ราคาค่า
ก่อสร้างรวม

(unit)
314.74 m3
4,471.23 kg
9,598.60 kg

(baht)
2,507
22.4
65.2

(baht)
789,047.16
100,155.53
625,828.72

1,392.11 m2

270

323.16 m3
3,886.03 kg
9,428.30 kg

2,507
22.4
65.2

375,869.16
1,890,900.58
810,174.15
87,046.99
614,725.16

1,397.60 m2

270

331.59 m3
3,829.98 kg
9,294.80 kg

2,507
22.4
65.2

1,403.10 m2

270

377,353.08
1,889,299.38
831,301.14
85,791.53
606,020.96
378,837.00
1,901,950.64

ข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ าก ตารางที่ 3 สามารถน ามาสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาค่าก่อสร้างรวมและความ
หนาของแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิด
มีคานกว้างในลักษณะของฟั งก์ชนั พหุนามได้ดงั แสดง
ในรูปที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างของผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการ
คานวณ ในกรณีความกว้างของคานเท่ากับ B/3 เป็ นที่
พักอาศัย รับน้ าหนักบรรทุกจรเท่ากับ 200 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร และมีน้าหนักตายตัวเพิม่ เติมทีไ่ ม่รวม
น้ าหนักของพื้นเท่ากับ 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
มีความยาวช่วงเท่ากับ 15 เมตร
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2.3 การสร้างฟังก์ชนั พหุนาม
การสร้ า งฟั งก์ ช ัน พหุ น ามของผลรวมราคาค่ า
ก่อสร้างรวม กับความหนาของแต่ละกรณีศกึ ษา เมื่อ
ความชันของเส้นโค้ง ( = 0) มีค่าเท่ากับศูนย์ คือ ค่า
ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดทีท่ าให้ราคาค่าก่อสร้างรวม
ต่าสุด รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ก่ อ สร้ า งรวม และความหนาของแผ่ น พื้ น ไร้ ค าน
คอนกรี ต อั ด แรงภายหลั ง ชนิ ด มี ค านกว้ า งของ
กรณี ศึกษาที่อตั ราส่ วน B/3 (โดย B คือ ความกว้าง
แผ่นพื้น) สาหรับน้ าหนักบรรทุกจร 200 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร และมีน้ าหนักตายตัวเพิม่ เติมเท่ากับ 300
กิโลกรัม ต่อตารางเมตร ที่ช่วงความยาว (L) เท่ ากับ
15 เมตร
รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าก่อสร้างรวม
และความหนาของแผ่ น พื้น ไร้ค านคอนกรีต อัด แรง
ภายหลังชนิดมีคานกว้างของทุกกรณีศกึ ษา (B/3 B/4
และ B/5) สาหรับน้ าหนักบรรทุกจร 200 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร และมีน้ า หนั ก ตายตัว เพิ่ ม เติ ม เท่ า กับ
300 กิโลกรัม ต่ อ ตารางเมตร ส าหรับ ความยาวช่ ว ง
เท่ากับ 15 เมตร
โดยตารางที่ 4 5 และ 6 แสดงความ ห นาที่
เหมาะสมที่ ร าคาค่ า ก่ อ สร้ า งรวมต่ าสุ ด ส าหรั บ
ความยาวช่วง 15 18 และ 20 เมตร ตามลาดับ และ
ตารางที่ 7 แสดงค่าสรุป อัตราส่วนความยาวช่ วงต่ อ
ความหนาของแผ่นพืน้ ไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลัง
ชนิดมีคานกว้างสาหรับความยาวช่วง 15 18 และ 20
เมตร ตามลาดับ ในกรณี ค วามกว้า งของคานต่ า งๆ
(B/3 B/4 และ B/5) ทีน่ ้าหนักบรรทุกทีต่ ่างกัน
dy
dx

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าก่อสร้างรวมและความ
หนาของแผ่นพืน้ คอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิดมีคาน
กว้าง ในกรณี B/3 และ L เท่ากับ 15 เมตร

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าก่อสร้างรวมและความ
หนาของแผ่นพืน้ ไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิด
มีคานกว้าง ทุกกรณีศกึ ษา สาหรับน้าหนักบรรทุกจร
200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และมีน้าหนักตายตัวที่
ไม่ใช่น้าหนักของพืน้ เอง 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ความยาวช่วง 15 เมตร
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ตารางที่ 4 ความหนาทีเ่ หมาะสมทีร่ าคาค่าก่อสร้างรวมต่าสุด สาหรับความยาวช่วง 15 เมตร
ลาดับ

1

2

3

กรณี ศึกษาความ
กว้างแผ่นพื้น
B/3
B/4
B/5
B/3
B/4
B/5
B/3
B/4
B/5

SDL

LL

ความหนา
พื้น

(kg/m2)
300
300
300
300
300
300
120
120
120

(kg/m2)
200
200
200
300
300
300
400
400
400

(cm)
19
19
19
19
19
19
19
19
19

ความ
หนา
คาน
(cm)
41.22
43.24
45.31
42.70
44.75
50.91
40.47
42.67
45.79

ตารางที่ 5 ความหนาทีเ่ หมาะสมทีร่ าคาค่าก่อสร้างรวมต่าสุด สาหรับความยาวช่วง 18 เมตร
ลาดับ

1

2

3

กรณี ศึกษาความ
กว้างแผ่นพื้น
B/3
B/4
B/5
B/3
B/4
B/5
B/3
B/4
B/5

SDL

LL

ความหนา
พื้น

(kg/m2)
300
300
300
300
300
300
120
120
120

(kg/m2)
200
200
200
300
300
300
400
400
400

(cm)
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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ความ
หนา
คาน
(cm)
51.18
53.22
56.25
53.43
54.50
59.51
53.43
54.50
59.51
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ตารางที่ 6 ความหนาทีเ่ หมาะสมทีร่ าคาค่าก่อสร้างรวมต่าสุด สาหรับความยาวช่วง 20 เมตร
ลาดับ

1

2

3

กรณี ศึกษาความ
กว้างแผ่นพื้น
B/3
B/4
B/5
B/3
B/4
B/5
B/3
B/4
B/5

SDL

LL

ความหนา
พื้น

ความหนา
คาน

(kg/m2)
300
300
300
300
300
300
120
120
120

(kg/m2)
200
200
200
300
300
300
400
400
400

(cm)
19
19
19
19
19
19
19
19
19

(cm)
57.27
59.30
63.35
61.22
63.23
68.27
59.49
61.51
66.53

ตารางที่ 7 อัตราส่วนความยาวช่วงต่อความหนาของแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิดมีคานกว้าง
สาหรับความยาวช่วง 15 18 และ 20 เมตร
ชนิ ดของพื้น

ความกว้าง
ของคาน

กรณี ศึกษาความ
กว้างของคาน

B/3

B/4

B/5

SDL

LL

ความหนา
พื้น

(kg/m2)
300
300
120
300
300
120
300
300
120

(kg/m2)
200
300
400
200
300
400
200
300
400

(cm)
19
19
19
19
19
19
19
19
19
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ต่อความหนา
คาน
34
32
33
33
31
32
31
29
30
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3. อภิ ปรายผลการศึกษา

มีคานกว้างที่ได้จากการศึกษาสาหรับ ส่วนพักอาศัย
ส่วนสานักงาน และส่วนที่จอดรถ เท่ากับ 34 32 และ
33 ตามลาดับ พบว่ามีความน้ อยกว่า ซึ่งกล่าวได้ว่า
อัต ราส่ว นความยาวช่ วงต่ อความหนาของพื้น ตาม
ข้ อ แ น ะ น า ข อ ง Post-Tensioning Institute [1]
สามารถใช้ได้กบั กรณีศกึ ษาในงานวิจยั นี้

ขัน้ ตอนการออกแบบพืน้ ที่ได้ ความหนาของพืน้ ที่
ทาให้ได้ปริมาณลวดอัดแรง จะคานึงถึงค่าหน่ วยแรง
ดึง และหน่ วยแรงอัดที่สภาวะต่างๆ และค่าระยะโก่ง
ตัวของพื้น ทัง้ กรณี การโก่ งตัวทัน ที และการโก่งตัว
ระยะยาวต้องมีค่าน้อยกว่าค่าทีย่ อมให้ตามข้อกาหนด
ACI 318-08 [10] แ ล ะม าต รฐาน ส าห รั บ อาค าร
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธกี าลัง [11]
จากตารางแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้างรวม
ซึง่ ผลรวมค่าก่อสร้างรวมคือราคาคอนกรีต เหล็กเสริม
ลวดอั ด แรง และไม้ แ บบ โดยที่ ป ริม าณคอนกรีต
เพิม่ ขึน้ เมื่อความหนาของพืน้ มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่าง
กับปริมาณเหล็กเสริมทีเ่ มื่อความหนาของพื้นเพิม่ ขึ้น
จะมีปริมาณเหล็กเสริมลดลงทัง้ นี้กเ็ นื่องจากความหนา
ของพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น เดีย วกับ ปริมาณลวดอัดแรงก็
พบว่าที่ค วามหนาน้ อยจะมีป ริม าณลวดอัดแรงมาก
และเมื่อเพิม่ ความหนาของพื้นปริมาณลวดอัดแรงจะ
ลดลงเนื่องมาจากที่ระยะยกตัวของลวดอัดแรง (Sag)
เพิม่ ขึ้น นอกจากนี้น้ าหนักบรรทุกของพื้น และความ
ยาวช่วงทีเ่ พิม่ ขึน้ จะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
จากเส้ น กราฟความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งราคาค่ า
ก่ อ ส ร้า งรว ม (y) แ ล ะ ค ว า ม ห น า (x) แ ล้ว ห า
ฟั งก์ ช ั น พหุ น ามก าลั ง สอง ที่ ค วามชั น เป็ นศู น ย์
( = 0) จะได้ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดที่ทาให้ ราคา
ค่าก่อสร้างรวมต่าสุดได้
จ า ก ข้ อ แ น ะน า Post-Tensioning Institute [1]
อัตราส่วนความยาวช่วงต่อความหนาของพืน้ สาหรับ
ชนิดของพืน้ ความกว้างของคาน (B/3) มีค่าเท่ากับ 30
เมื่อเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนความยาวช่วงต่อ ความ
หนาของแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิด

4. บทสรุป
จากการศึก ษาเพื่อหาความหนาที่เหมาะสมของ
แผ่ น พื้น ไร้ค านคอนกรีต อัด แรงภายหลัง ชนิ ด มีคาน
กว้างโดยใช้หลักการหาความเหมาะสมด้วยระเบียบวิธี
ฟั ง ก์ ช ัน พหุ น าม ใช้ก ารวิเคราะห์ โครงสร้า งด้ว ยวิธี
โค รงข้ อ แข็ ง เสมื อ น สองมิ ติ (Equivalent Frame
Method) โดยใช้ โ ปรแกรม ADAPT-PT/RC ในการ
ช่ ว ยค านวณ จะเป็ น การอัด แรงโดยสมบู ร ณ์ (Fully
Prestress) คือให้มปี ริมาณลวดอัดแรงเพียงพอสาหรับ
ต้านทานโมเมนต์ดดั ทีเ่ กิดขึน้ จากน้ าหนักบรรทุก การ
วิเคราะห์ แ ละออกแบบจะค านวณหาปริม าณเหล็ก
เสริมอัดแรงเพียงพอต่อการต้านน้ าหนักบรรทุกใช้งาน
โดยไม่ทาให้หน่ วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตเกินกว่า
หน่ วยแรงที่ยอมให้ จากนัน้ ทาการตรวจสอบการรับ
น้ า หนั ก สู ง สุ ด ของพื้ น ที่ ส ภาวะประลัย โดยผลจาก
น้ าหนักบรรทุกคูณด้วยตัวคูณน้ าหนักบรรทุก (Load
factor) ต้องไม่เกินกว่ากาลังต้านทานของพื้น พร้อม
ทัง้ ทาการตรวจสอบแรงเฉือนและออกแบบเหล็กเสริม
รับ แรงเฉื อ น นอกจากนั น้ จะพิจ ารณาการแอ่ น ตัว ที่
สภาวะใช้งาน ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ในทันที และ ตามเวลา ทัง้ นี้
ในการคานวณจะเป็ น ไปตามมาตรฐาน ACI 318-08
[10] และมาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธกี าลัง [11] หลังจากนัน้ คานวณหาค่าของวัสดุ

dy
dx
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ได้แ ก่ ปริม าณคอนกรีต ปริม าณเหล็ก เสริม ค่า แรง
และราคาค่าก่อสร้างทีท่ าให้ราคาค่าก่อสร้างรวมต่าสุด
โดยให้ ค วามกว้า งแผ่ น พื้น เท่ า กับ 8.4 เมตร เสามี
ขนาดหน้ า ตัด ที่ใหญ่ เพีย งพอ ความกว้า งของคาน
(Band beam) จะท าการศึก ษาเป็ น 3 กรณี คือ 1/3
1/4 และ 1/5 ของความกว้างแผ่นพื้น โดยมีความยาว
ช่ ว งในแต่ ละกรณี เท่ ากั บ 15 18 และ 20 เมต ร
ตามลาดับ สาหรับน้ าหนักบรรทุกจร ได้แก่ ส่วนพัก
อาศัย ส่วนสานักงาน และส่วนที่จอดรถ มีค่าเท่ากับ
200 300 และ 400 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามลาดับ
และน้ าหนัก บรรทุกตายตัวเพิ่มเติม มีค่าเท่ากับ 120
และ 300 กิโลกรัม ต่ อ ตารางเมตร โดยการค านวณ
ราคาจะอ้ า งอิง ราคาวัสดุ แ ละค่ า แรงที่เป็ นข้อ มู ล ใน
ประเทศไทยจากการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ราคาค่ า ก่ อ สร้ า งรวม และความหนาของแต่ ล ะ
กรณีศกึ ษา แล้วหาฟั งก์ชนั พหุนามกาลังสอง ที่ความ
ชันเป็ นศูนย์ ( = 0) จะได้ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
ทีท่ าให้ราคาค่าก่อสร้างรวมต่าสุดได้
ส าหรับ ความสัม พั น ธ์ ข องค่ า ก่ อ สร้า งรวม และ
ความหนาของแผ่นพืน้ ไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลัง
ชนิ ดมี ค านกว้ า ง ใน ทุ กกรณี มี ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ ์
สหสัมพัน ธ์ (R2) มีค่ าเท่ ากับ 1.0 และสรุป ผลได้ว่ า
สาหรับส่วนพักอาศัย ส่วนสานักงาน และส่วนที่จอด
รถ กรณี ค วามกว้า งของคานเท่ า กับ 1/3 ของความ
กว้างพืน้ อัตราส่วนความยาวช่วงต่อความหนาพืน้ ที่
เหมาะสม เท่ ากับ 34 32 และ 33 กรณี ค วามกว้า ง
ของคานเท่ากับ 1/4 ของความกว้างแผ่นพืน้ อัตราส่วน
ความยาวช่วงต่อความหนาพืน้ ทีเ่ หมาะสม เท่ากับ 33

31 และ 32 และ กรณี ความกว้างของคานเท่ ากับ 1/5
ของความกว้างแผ่นพื้น อัตราส่วนความยาวช่วงต่อ
ความหนาพืน้ ทีเ่ หมาะสมเท่ากับ 31 29 และ 30
จากข้อแนะนา Post-Tensioning Institute [1] เมื่อ
เปรียบเทียบค่าอัตราส่วนความยาวช่วงต่อ ความหนา
ของแผ่ น พื้น ไร้ค านคอนกรีต อัด แรงภายหลังชนิ ด มี
คานกว้า งที่ไ ด้จ ากการศึก ษาสาหรับ ส่ ว นพัก อาศัย
ส่วนสานักงาน และส่วนที่จอดรถ พบว่ามี ความน้ อย
กว่ า ซึ่ง กล่ า วได้ว่ าตามข้อ แนะน าของ [1] สามารถ
ใช้ ไ ด้ กั บ กรณี ศึ ก ษ าในงานวิ จ ั ย และส าหรับ ค่ า
อัตราส่วนความยาวช่วงต่อ ความหนาของแผ่นพื้นไร้
คานคอนกรีต อัด แรงภายหลัง ชนิ ด มีค านกว้างที่ไ ด้
ศึกษาในงานวิจยั นี้ยงั สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ
เบื้องต้นและประมาณราคาได้ในกรณีท่อี าคารมีน้ าหนัก
บรรทุกของพืน้ และความยาวช่วงทีใ่ กล้เคียงอีกด้วย
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