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บทที่ 3
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับโครงงาน
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ
ขั้นตอนทาเสาเข็มเจาะ
งานรากฐานเป็ นปั จ จัย หลัก หรื อ หัว ใจส าคัญ ของงานก่ อ สร้ า ง ดัง นั้นเราจะต้อ งท าความเข้า ใจ
ขบวนการที่เป็ นมาตรฐาน เจ้าของบ้านหรื อโครงที่ไม่มีความรู้ สามารถศึกษาให้รู้ทนั เทคโนโลยี่ ใน
การดาเนินการก่อสร้าง หรื อผลิตเสาเข็มเจาะหน้างานก่อสร้างนั้น จะมีขบวนการที่เป็ นมาตรฐานอยู่
ทั้งหมด 8 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนผูร้ ับผิดชอบที่เป็ นวิศกรจะเป็ นผูค้ วบคุมดูเเลให้ได้มาตรฐาน
เริ่ มต้นตั้งเเต่การเลือกสรรเครื่ องมือ การตอก การเจาะ การเท ตลอดจนการตรวจสอบงาน ซึ่ งจะมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
เข็มเจาะขั้นตอนที่ 1 เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือเข้าศูนย์กลางเสาเข็มเจาะ
ทาการปรับ 3 ขา ให้ได้ระดับศูนย์กลางของเสาเข็ม พร้ อมตรวจสอบความถูกต้อง
หลังจากนั้น ยึดแท่นเครื่ องมือให้แน่น และใช้กระเช้าเจาะนาเป็ นรู ลึกประมาณ 1 เมตร
เข็มเจาะขั้นตอนที่ 2 ตอกปลอกเหล็กเป็ นการชัว่ คราว
2.1 การตอกปลอกเหล็ก ขนาดและความยาว จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม 40 ซม 50
ซม 60 ซม ตามลาดับ โดยให้เสาเข็มเจาะ แต่ละท่อน มีความยาวประมาณ 1 เมตร ต่อกันด้วยระบบ
เกลียวในการทางานจะตอกปลอกเหล็กผ่านชั้นดินอ่อน ซึ่ งอยู่ดา้ นบนจนกระทัง่ ถึงขั้นดินแข็งปาน
กลาง เพื่อเป็ นการป้ องกัน การเคลื่อนพังของผนังรู เจาะในขั้นดินอ่อนและป้ องกันน้ า ใต้ดินไม่ให้
ไหลซึ มเข้าไปในรู เจาะ เพราะจะเป็ นผลให้คุณภาพของคอนกรี ตที่ผสมไม่ดีเท่าที่ควร
2.2 ควบคุมบังคับตาแหน่งให้ถูกต้อง และให้อยู่ในแนวดิ่ง โดยในการทางาน การตอก
ปลอกเหล็กชั่วคราวลงไปแต่ละท่อนจะต้องตรวจสอบตาแหน่ งศูนย์กลางของเสาเข็ม ตลอดจน
แนวดิ่งอยูเ่ สมอ เพื่อเป็ นการป้ องงกันมิให้เข็มเจาะเอียง ไม่ตรง
ค่ามาตราฐาน ความเบี่ยงเบนที่อนุญาติ
• ความเบี่ยงเบนแนวราบ 5 เซนติเมตร สาหรับเสาเข็มเดี่ยว
• ความเบี่ยงเบนแนวราบ 7 เซนติเมตร สาหรับเสาเข็มกลุ่ม
• ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง 1 : 100 โดยรวม
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เข็มเจาะขั้นตอนที่ 3 การเจาะเสาเข็ม
3.1 อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้เ จาะ ในช่ วงดิ น อ่ อ นจะใช้ก ระเช้า ชนิ ดมี ลิ้ น ที่ ป ลายเก็ บ ดิ นโดยใช้
น้ าหนักของตัวมันเอง เมื่อกระเช้าถูกทิ้งไปในรู เจาะดินจะถูกอัดให้เข้าใปอยู่ในกระเช้าและจะไม่
หลุดออกเพราะมีลิ้นกั้นอยูใ่ นเวลายกขึ้นมา ทาซ้ ากันเรื่ อย ๆ จนดินถูกอัดเต็มกระเช้าจึงนามาเทออก
การเจาะจะดาเนิ นไปจนกระทัง่ ถึงขั้นดินแข็งปานกลาง จึงเปลี่ยนมาใช้กระเช้าชนิดไม่มีลิ้นที่ปลาย
เก็บต่อไปจนได้ความลึกที่ตอ้ งการ
3.2 การเจาะเสาเข็ม จะต้องตรวจสอบการเคลื่อนพังของดินในขั้นที่ไม่มีปลอกเหล็ก
ชัว่ คราว ในระหว่างการเจาะเอาดินขึ้น จะหมัน่ ตรวจสอบว่าผนังดินพังหรื อยุบเข้าหรื อไม่ อย่างไร
โดยสามารถดูจากชนิ ดของดินซึ่ งเก็บขึ้นมา ซึ่ งควรจะต้องสอดคล้องกับความลึกและคล้ายคลึงกับ
เข็มตันแรก ๆ แต่ถา้ เราตรวจสอบพบว่าดินเกิดเคลื่อนพังจะรี บแก้ไขในทันที โดยตอกปลอกเหล็ก
ชัว่ คราวให้ลึกลงเข้าไปอีก
เข็มเจาะขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนตรวจสอบรู เจาะ ก่อนการใส่ เหล็กเสริ ม
4.1 ตรวจวัดความลึก โดยวัดจากความยาวของสายสลิงรวมกับความยาวของกระเช้าตัก
ดิน
4.2 ตรวจสอบก้นหลุม โดยใช้สปอร์ ตไล้ทส์ ่ องดูกน้ หลุมว่ามีการยุบเข้ามีน้ าซึ มหรื อไม่
กรณี ที่มีน้ าซึ มที่บริ เวณก้นหลุ มจะเทคอนกรี ตแห้งลงไปประมาณ 50 ซม. และกระทุง้ ให้แน่นด้วย
ตุม้ เหล็ก จากนั้นใช้ปูนทราย 1:1.5 เทลงไปประมาณ 30-50 ซม. ก่ อนใส่ เหล็กเสริ ม (ในกรณี ที่มี
น้ าซึ มก้นหลุม)
เข็มเจาะขั้นตอนที่ 5 การใส่ เหล็กเสริ ม
5.1 ประเภทชนิ ดของเหล็กเสริ ม ส่ วนเหล็กเส้นกลมตาม มอก. 20-2524( SR-24 ) ส่ วน
เหล็กเส้นข้ออ้อยตาม มอก.24-2524 ( SD-30 )
5.2 ขนาดและปริ มาณเหล็กเสริ ม โดยการต่อเหล็ก จะใช้วิธีการต่อทาบไม่น้อยกว่า 40
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางและใช้ลวดผูกเหล็กผูกบิดให้แน่น
5.3 ขั้นตอนใส่ เหล็กเสริ ม ให้หย่อนกรงเหล็กให้อยู่ตรงกลางของรู เจาะจนถึงระดับที่
ต้องการ และยึดให้แน่นหนา เพื่อที่ขณะเทคอนกรี ตกรงเหล็กจะไม่ขยับเขยื้อน
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เข็มเจาะขั้นตอนที่ 6 วิธีการเทคอนกรี ต
6.1 คอนกรี ตที่ใช้จะต้องเป็ นคอนกรี ตผสมหน้างาน หรื อคอนกรี ตผสมเสร็ จ (READY
MIX ) ที่มีกาลังอัดประลัยที่ 28 วัน เมื่อทดสอบโดยแท่งทรงกระบอกขนาด 15 x 30 ซม. ( cylinder )
ไม่ น้อยกว่า 210 กก/ซม3 ซี เมนต์ที่ใ ช้เป็ นซี เมนต์ป อร์ ม แลนด์ ประเภท 1 และใช้ค วามยุบ ของ
คอนกรี ตประมาณ 8-12 ซม. เพื่อให้คอนกรี ตเกิดการอัดแน่นด้วยตัวเองเมื่อเทลงรู เจาะไปแล้ว
6.2 วิธีเทคอนกรี ต เมื่อรู เจาะได้รับการตรวจสอบและอนุมตั ิให้เทคอนกรี ตได้ จะรี บทา
การเทคอนกรี ตทันทีเพื่อไม่ให้รูเจาะอ่อนตัวหรื อกระทบความชื้ นในอากาศนานเกินไปจนสู ญเสี ย
แรงเฉื อนได้ การเทคอนกรี ตจะเทผ่านกรวย ปลายกรวยเป็ นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. ยาว
3.0 เมตร คอนกรี ตจะหล่นลงตรง ๆ โดยไม่ปะทะผนังรู เจาะหรื อกรงเหล็กจะช่วยลดการแยกตัวของ
คอนกรี ต
6.3 ขั้นตอน วิธีทาให้คอนกรี ตแน่นมากยิง่ ขึ้น เมื่อทาการเทคอนกรี ตถึงระดับ -5.00 ถึง 3.00 จากระดับดินปั จจุบนั จะทาการอัดลมเพื่อให้คอนกรี ตอัดตัวแน่นมากขึ้น
เข็มเจาะขั้นตอนที่ 7 ถอดปลอกเหล็กชัว่ คราว
เมื่อเทคอนกรี ตให้มีระดับสู งกว่าปลอกเหล็กชัว่ คราวพอสมควรแล้ว
จึงจะเริ่ มถอด
ปลอกเหล็กขึ้น โดยปกติขณะถอดปลอกเหล็กจะต้องให้มีคอนกรี ตอยูภ่ ายในปลอกเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 3 เมตร เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้ช้ นั ดินอ่อนบีบตัว ก็จะทาให้ขนาดเสาเข็มเจาะเปลี่ยนไป และ
เป็ นการป้ องกันมิให้น้ าใต้ดินไหลซึมเข้ามาในรู เจาะก่อนที่จะถอดปลอกเหล็กชัว่ คราวออกหมด
จะต้องเติมคอนกรี ตให้มีประมาณเพียงพอและเผือ่ คอนกรี ตให้สูงกว่าระดับที่ตอ้ งการประมาณ 3075 ซม. ในกรณี ที่หวั เสาเข็มอยูต่ ่าจากระดับดินปัจจุบนั เพื่อป้ องกันมิให้หวั เข็มที่ระดับที่ตอ้ งการ
สกปรกเนื่องจากวัสดุหรื อเศษดินร่ วงหล่นลงไปภายหลังการถอดปลอกเหล็กออกหมดแล้วนัน่ เอง
เข็มเจาะขั้นตอนที่ 8 บันทึกรายงาน หรื อREPORTเสาเข็ม
บันทึกรายงานการทาเสาเข็มเจาะ
1. หมายเลขบ่งกากับเสาเข็มแต่ละต้น
2. วันเวลาที่เจาะ ตลอดจนเวลาแล้วเสร็ จ เวลาเริ่ มเทคอนกรี ต เวลาถอนท่อเหล็กชัว่ คราวจนแล้ว
เสร็ จ
3. ระดับดิน ระดับตัดหัวเข็ม ระดับความลึกปลายเสาเข็ม ความยาวของท่อเหล็ก ปลอกชัว่ คราว
4. ความคลาดเคลื่อนของศูนย์เข็ม และระยะเบี่ยงเบนของเสาเข็มในแนวดิ่ง
5. รายละเอียดของชั้นดินที่เจาะลงไป
6. รายงานเหล็กเสริ มในเสาเข็ม และปริ มาณคอนกรี ต
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7. อุปสรรที่เกิดขึ้น หรื อเหตุผดิ ปกติต่าง ๆ
8. ค่าวินิจฉัย สั่งการ ของเจ้าหน้าที่อาคาร , วิศวกรผูอ้ อกแบบ , ผูค้ วบคุมงานของเสาเข็มแต่ละต้น
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.2.1 ประเภทของคาน
3.2.1.1 คานประเภทดีเทอร์ มิเนต (Determinate Beam)
เป็ นคานที่เราสามารถหาค่าแรงปฏิกิริยาที่ไม่รู้ค่าได้โดยการใช้สมการของการสมดุลย์
( ∑M = 0 และ ∑ Fy =0 )
ก็สามารถหาค่าได้ซ่ ึ งคานประเภทนี้ ได้แก่ คานที่จุดรองรับแบบง่าย (Simple Support) คาน
ปลายยืน่ (Cantilever Beam) และคานแขวน(Overhanging Beam)

รู ปที่ 3.1 คานที่จุดรองรับแบบง่าย (Simple Support)

รู ปที่ 3.2 คานปลายยืน่ (Cantilever Beam)
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รู ปที่ 3.3 คานแขวน (Overhanging Beam)
3.2.1.2 คานประเภทอินดีเทอร์ มิเนต ( IndeterminateBeam )
เป็ นคานประเภทที่เราไม่สามารถหาค่าแรงปฏิกิริยาของคานได้ จากการใช้สมการของ
การสมดุลย์ แต่สามารถหาได้จากการใช้ทฤษฎีของสามโมเมนต์ (Three Moment) หรื อใช้วธิ ีการหา
แรงปฏิกิริยาจากค่าของระยะโก่งและมุมลาดชันของคานแล้วนาไปสู่ ค่าของแรงปฏิกิริยาของคาน
ซึ่งคานประเภทนี้ ได้แก่ คานที่มีจุดยึดทั้งสองข้าง ( Double End Fixed )หรื อ คานปลายยืน่ แต่มีจุด
รับที่ปลายยืน่ (Restrain Beam) และคานต่อเนื่อง (Continuous Beam)

รู ปที่ 3.4 คานปลายยืน่ แต่มีจุดรับที่ปลายยืน่ (Restrain Beam)

รู ปที่ 3.5 คานปลายยืน่ แต่มีจุดรับที่ปลาย 2 จุด (Restrain Beam)
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คานต่อเนื่อง (Continuous Beam)

คานที่มีจุดยึดทั้งสองข้าง (Double End Fixed)
รู ปที่ 3.6 แสดงรู ปของ คานประเภทอินดีเทอร์มิเนต (IndeterminateBeam )
แรงเฉือนและโมเมนต์ ดันภายในคาน
แรงเฉือน (Shearing Force) คือ ผลรวมทางพีชคณิ ตของแรงกระทาภายนอกผ่าน
จุดศูนย์ถ่วงที่หน้าตัดใดๆ ของคาน(ระยะX)
จากปลายคานด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่ งในที่น้ ีกาหนดให้ V แทนแรงเฉือน
โมเมนต์ ดัด (Bending Moment) คือ ผลรวมโมเมนต์ทางพีชคณิ ตของแรงภายนอกรอบ
แกนที่ผา่ นจุดศูนย์ถ่วงในระนาบที่หน้า
ตัดใดๆ ของคานจากปลายคานด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่ งในที่น้ ีกาหนดให้ M แทนโมเมนต์ดดั

รู ปที่ 3.7 แสดงผลรวมทางพีชคณิ ตที่กระทาผ่านจุดศูนย์ถ่วงที่หน้าตัดใด ๆ ของคาน
การที่จะเลือกคิดแรงบนด้านใดของภาคตัดนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกแต่ไม่วา่ จะคิดจากด้าน
ใดค่าที่ได้จะต้องเท่ากันแต่โดย
ส่ วนใหญ่แล้วตามตาราต่าง ๆ จะคิดจากทางซ้ายมือ ดั้งนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาแล้วนาไปใช้
ชุดฝึ กนี้จะใช้วธิ ี การวิเคราะห์จากทางซ้ายมือเป็ นหลัก
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การกาหนดเครื่องหมายของภาระทีก่ ระทาต่ อคาน
การกาหนดเครื่ องหมายของภาระที่กระทาต่อคานสามารถทาได้ดงั นี้
1. ภาระที่กระจายลงบนคานเรากาหนดให้เป็ นบวก
2. แรงเฉื อนภายในของหน้าตัดคาน ที่ทาให้แรงเฉือนเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกามีค่าเป็ น
บวก
3. โมเมนต์ภายในที่ทาให้คานโก่งลงมีค่าเป็ นบวก

รู ปที่ 3.8 แสดงการกาหนดเครื่ องหมายของภาระที่กระทาต่อคาน
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและไดอะแกรมของโมเมนต์ ดัด
1.ไดอะแกรมของแรงเฉื อน (Shearing Force Diagram) เขียนย่อว่า SFD
คือ แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉื อนกับความยาวของคานโดยมีจุดซ้ายมือของคาน
เป็ นจุดเริ่ มต้น
ค่าทางแกน X จะเป็ นระยะที่วดั ไปตามความยาวของคานนั้น ตั้งแต่ทางด้านซ้ายมือจนถึง
ทางด้านขวามือสุ ดของคานนั้น
และค่าทางแกน Y จะเป็ นค่าของแรงเฉื อนในแนวดิ่งที่หน้าตัดใด ๆ ของคานนั้น
2.ไดอะแกรมของโมเมนต์ดดั (Bending Moment Diagram) เขียนย่อว่า BMD
คือ แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ดดั กับความยาวของคานนั้น โดยมีจุดซ้ายมือสุ ด
ของคานเป็ นจุด
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เริ่ มต้นค่าทางแกน X จะเป็ นระยะที่วดั ไปตามความยาวของคานนั้น ตั้งแต่ทางด้าน
ซ้ายมือจนถึงทางด้านขวามือสุ ดของคานนั้นและค่าทางแกน Y จะเป็ นค่าของโมเมนต์ดดั ที่หน้าตัด
ใด ๆ ของคานนั้น
ขั้นตอนการวิเคราะห์
เนื่องจากคานจะถูกพิจารณาในชิ้นส่ วนของโครงสร้างว่ามีความสาคัญมาก ยกตัวอย่างเช่น
ข้อต่อยานยนต์ ชิ้นส่ วนที่ใช้รองรับพื้นขององค์อาคาร พื้นของสะพาน ส่ วนปี กของเครื่ องบิน เป็ น
ต้น เมื่อคานเหล่านั้น มีแรงหรื อภาระมากระทา จะทาให้คานเกิดแรงเฉือนภายในและโมเมนต์ดดั
โดยทัว่ ไปแล้วจะแปรค่าไปตามแนวแกนของคาน ในการออกแบบโครงสร้างจาเป็ นต้องมีการหา
แรงเฉื อนและโมเมนต์มากที่สุดในคาน วิธีการหาในชุดฝึ กอบรมการดัดด้วยระบบฝึ กตาม
ความสามารถนี้ จะใช้วธิ ี การแสดง V และ M เป็ นฟังก์ชน่ั ของตาแหน่ง x ใดๆ ตามแนวแกนของ
คานฟังก์ชน่ั ของแรงเฉื อนและฟังก์ชน่ั ของโมเมนต์ดดั นี้สามารถวาดและแทนโดยกราฟที่เรี ยกว่า
- ไดอะแกรมแรงเฉือน ( Shear Force Diagram)
- ไดอะแกรมโมเมนต์ดดั ( Bending Moment Diagram)
ซึ่งความหมายของผังแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ได้อธิบายไว้ในตอนต้นแล้วเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
เข้าใจจะใช้รูปประกอบการอธิ บายดังนี้
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รู ปที่ 3.9 การหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ในคาน
การหาแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ในคาน จะใช้วธิ ีภาคตัด ( Section ) เพื่อหาแรงเฉื อน V
และโมเมนต์ดดั M ณ จุดที่ตอ้ งการทราบ โดยกาหนดภาคตัดที่ระยะ x ใดๆ เพื่อให้ผเู้ รี ยนมี
หลักการหรื อแนวความคิดไปแนวทางเดียวกันกับ ชุดฝึ กอบรมการดัดด้วยระบบฝึ กตาม
ความสามารถนี้ จะเริ่ มคิดจากด้านซ้ายมือของคาน และเครื่ องหมายให้ใช้ตามหัวข้อที่เรี ยนมาแล้ว
อย่างไรก็ตามฟังก์ชน่ั แรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ที่ได้จะเป็ นฟังก์ชน่ั ของ x ซึ่ งเป็ นแบบไม่
ต่อเนื่องกัน หรื อมีความชันในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องกัน ( คลิกที่นี่ เพื่ออธิบาย ) ฉะนั้น ฟังก์ชน่ั แรง
เฉื อนและโมเมนต์ดดั จะหาโดยโดยการแบ่งออกตามแนวแกนของคาน ตามพิกดั ดังรู ปที่
1.5 ระยะ x1 x2 และ x3 เพื่อที่จะใช้อธิบายการแปรค่าของ V และ M ตลอดความยาวคาน ระยะ
ดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในขอบเขตดังนี้
A B คือ x
1
B  C คือ x
2
C  D คือ x
3

โดยทัว่ ไปแล้ ว ตาแหน่ งรับแรงเฉือนและโมเมนต์ ดัดโมเมนต์ ดัดสู งสุ ดจะเกิดขึน้ ดังนี้
ตาแหน่ งรับแรงเฉือนสู งสุ ดในการหาค่าและตาแหน่งของแรงเฉื อนสู งสุ ดนั้นจะต้องสร้าง
ไดอะแกรมของแรงเฉื อน ทั้งนี้เพราะไม่ทีวธิ ี ใดที่จะบอกได้วา่ แรงเฉือนสู งสุ ดที่เกิดขึ้นจะเกิด ณ ที่
ใดของคาน แต่โดยทัว่ ๆ ไปแล้วมักจะเกิดขึ้นที่บริ เวณจุดรองรับของคานเป็ นส่ วนใหญ่
ตาแหน่ งรับโมเมนต์ ดัดสู งสุ ด
ในการที่จะหาความเค้นดัดในคานจาเป็ นที่จะต้องใช้ค่า
โมเมนต์ดดั ที่มีขนาดสู งสุ ด (ค่าเป็ นบวกหรื อลบมากที่สุด) ตาแหน่งที่ขนาดของโมเมนต์ดดั สู งสุ ด
อาจจะหาได้โดยใช้ขอ้ สังเกตดังต่อไปนี้
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1. ค่าโมเมนต์ดดั สู งสุ ดจะเกิดขึ้น ณ ตาแหน่งที่มีค่าของแรงเฉือนเปลี่ยนจากบวกมาเป็ นลบ
2. ค่าโมเมนต์ดดั สู งสุ ดจะเกิดขึ้น ณ ตาแหน่งที่มีค่าของแรงเฉือนเปลี่ยนจากลบมาเป็ นบวก
3. ในกรณี ที่สมการของโมเมนต์ดดั เป็ นฟังก์ชนั ต่อเนื่องของ x ตลอดทั้งคาน ค่าโมเมนต์ดดั
สู งสุ ดและโมเมนต์
 dM

 dx  0

ดัดต่าสุ ดจะเกิดเมื่อ V = 0
4. ในกรณี ที่มีแรงกระทาเป็ นจุดอยูด่ ว้ ย ขนาดสู งสุ ดของโมเมนต์ดดั จะเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่
หนึ่งของแรงที่กระทาเป็ นจุด ทั้งนี้ยกเว้นคานแบบยื่น
5. ขนาดสู งสุ ดของโมเมนต์ดดั ในคานแบบยืน่ จะเกิดที่ปลายของคานซึ่ งถูกยึดแน่น
ตัวอย่างการวิเคราะห์
แรงหรือภาระทีก่ ระทาเป็ นจุด (Concentrated Load or Point Load)

- ขั้นตอนในการหาแรงเฉือนและโมเมนต์ ในคาน
ขั้นตอนการหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ในคานที่รับแรงหรื อภาระที่กระทาเป็ นจุด

รู ปแรงหรือภาระทีก่ ระทาเป็ นจุด
วิธีทา

P
หาค่าแรงปฏิกิริยาก่อน จะได้แรงปฏิกิริยาที่จุด A และ C เท่ากับ 2
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ทาการตัดหน้าตัด (Section)

ช่วงที่ 1

L

0  x  2 

สมดุลย์แรง

P
V
F

0
 y ;
2

สมดุลย์โมเมนต์  M NA  0 ;

ทาการตัดหน้าตัด(Section) ช่วงที่ 2

L

 2  x  L

สมดุลย์แรง

 Fy  0

P
P
PV 0 V  
2
2

M

;

;
สมดุลย์ โมเมนต์
NA

0

L P
M  P(x  )   x  0
2
2
M

P
(L  x)
2

นาค่าของสมการที่ได้ในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ของคานไปเขียนค่าของแรงเฉื อนและ
โมเมนต์ดดั ดังรู ป
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รู ปที่ 3.10 รู ปไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั
dM
dV
w
0
dx และ
dx
หมายเหตุ : สมการเหล่านี้สามารถตรวจสอบโดยใช้
แต่
เนื่องจากไม่มีแรงกระจาย Load จาก A→ B และ B→C จึงทาให้  w  0
V

3.2.1.3รู ปร่ างของคาน
ขนาดและรู ปร่ างของคานขึ้นอยู่กบั การออกแบบของวิศวกร รู ปทรงของคานมีหลายแบบ
ได้แก่ คานสี่ เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Beam) คานตัวที (T-Beam) คานตัวแอล (L-Beam) และคาน
แบบ (Band-Beam) โดยทัว่ ไปแล้วนิ ยมออกแบบคานรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เพราะก่อสร้างสะดวก
ส่ วนคานตัวทีและตัวแอล ประกอบด้วยสองส่ วนสาคัญ คือ ส่ วนปี ก (Flange) และตัวคาน (Web or
Stem) ส่ วนปี กทาหน้าที่ตา้ นทานแรงอัดที่บริ เวณด้านบน และทาหน้าที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผ่นพื้น
ได้อีกด้วย ส่ วนตัวคานทาหน้าที่ ตา้ นทานแรงดึงที่บริ เวณด้านล่างเช่ นเดียวกับคานสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
สาหรับคานแบบที่ถูกออกแบบให้ต้ืนเพื่อช่วยลดความสู งของอาคารลง คานแบบนี้ สิ้นเปลืองเหล็ก
เสริ มมาก เมื่อเทียบกับคานรู ปทรงอื่น
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รู ปที่ 3.11 รู ปร่ างคานชนิดต่างๆ
3.2.1.4 พฤติกรรมของคานเมื่อรับนา้ หนัก
คานคอนกรี ต ล้ว นไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรั บ แรงดัด เนื่ อ งจากก าลัง รั บ แรงดึ ง ของ
คอนกรี ตนั้นต่ากว่ากาลังรับแรงอัดมาก ดังนั้นคานคอนกรี ตล้วนจะพังด้วยแรงดึงที่น้ าหนักบรรทุก
ต่ามากทาให้กาลังรับ แรงอัดไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุผลนี้ เองจึงมีการใช้เหล็กเสริ มกาลังบน
ด้านรับแรงดึงใกล้กบั ผิวนอก สุ ดของด้านรับแรงดึง โดยมีระยะหุ ้มเพื่อป้ องกันผลกระทบจากไฟ
ไหม้และการกัดกร่ อนดังนั้นแรงดึงส่ วนใหญ่ในคานคอนกรี ตจึงถูกต้านทานโดยเหล็กเสริ ม ในขณะ
ที่คอนกรี ตจะถูกใช้ให้รับแต่แรงอัด การทางานร่ วมกันของวัสดุท้ งั สองชนิดในลักษณะนี้ จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการเลื่ อนไถลระหว่างวัสดุท้ งั สองโดยการใช้เหล็กข้ออ้อยที่ให้กาลังยึดเหนี่ ยวสู ง
และถ้าจาเป็ นก็จะใช้การงอขอที่ปลายเหล็กเสริ มเมื่อน้ าหนักบรรทุกบนคานค่อยๆเพิ่มขึ้นจากศูนย์
ถึงระดับที่ทาให้คานพัง คานจะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปตามขนาดของน้ าหนักบรรทุก ที่
น้ าหนักเบาซึ่ งหน่วยแรงดึงในคอนกรี ตยังไม่ถึงค่าโมดูลสั แตกหักหน้าตัดทั้งหมดของคอนกรี ตจะ
ช่ วยกันต้านทานโมเมนต์ ด้านหนึ่ งจะรับแรงดึ งและอีกด้านหนึ่ งของแกนสะเทินจะรับแรงอัด
นอกจากนั้น เหล็กเสริ มซึ่ งจะมีหน่วยแรงดึงเท่ากับคอนกรี ตที่ห่อหุ ้มอยูก่ ็จะมีหน่ วยแรงดึงด้วย ที่
สภาวะนี้ หน่วยแรงในคอนกรี ตจะมีค่าน้อยและเป็ นสัดส่ วนกับความเครี ยด การกระจายของหน่วย
แรงและความเครี ยดในคอนกรี ตและในเหล็กเสริ มตลอดทั้งความลึก เมื่อน้ าหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นจน
หน่วยแรงดึงเพิ่มถึงกาลังรับแรงดึงของคอนกรี ต ก็จะเกิดการแตกร้าวจากแรงดึงขึ้นและขยายตัวขึ้น
ด้านบนอย่างรวดเร็ วถึงบริ เวณ แกนสะเทินซึ่ งจะขยับขึ้นเนื่องจากรอยร้าวเช่นกัน คานที่ได้รับการ
ออกแบบมาอย่างดีความกว้างของรอยร้าวจะเล็กมาก(ขนาดเส้นผม)จน ไม่มีปัญหาของการกัดกร่ อน
หรื อความสวยงาม แต่ถา้ เกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ คอนกรี ตจะไม่สามารถรับแรงดึงได้เลย ดังนั้นเหล็ก
จึงรับแรงดึงทั้งหมด ที่น้ าหนักบรรทุกไม่มากนักถ้าหน่วยแรงอัดในคอนกรี ตไม่เกิน หน่วยแรงและ
ความเครี ยดจะยังเป็ นสัดส่ วนกันอยู่ เมื่อน้ าหนักยังคงเพิ่มขึ้นอีกหน่ วยแรงและความเครี ยดจะ
เพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็ นสัดส่ วนกันจนในที่สุดเมื่อถึงกาลังของคานการ
- ถ้าใช้เหล็กเสริ มในปริ มาณน้อยที่น้ าหนักบรรทุกค่าหนึ่ งเหล็กจะเกิ ดการครากซึ่ งจะยืด
ออกเป็ นปริ มาณมากและรอยร้ าวจากแรงดึงในคอนกรี ตจะแยกออกจนเห็นได้อย่างชัดเจนและแผ่
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ขึ้นด้านบนพร้ อมกับมี การแอ่นตัวของคาน เมื่อเกิ ดเหตุการณ์เช่ นนี้ ข้ ึ นความเครี ยดในบริ เวณรับ
แรงอัดที่เหลือก็จะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับของกาลังบีบอัดในคอนกรี ต
- เกิดขึ้นที่น้ าหนักบรรทุกมากกว่าที่ทาให้เหล็กครากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นการถึงจุด
ครากของเหล็กจะเป็ นตัวกาหนดกาลังของคานที่มีเหล็กปริ มาณน้อย การวิบตั ิจากการครากจะค่อยๆ
เกิดและถูกสังเกตุเห็นได้เช่นการที่รอยร้าวกว้าง และยาวขึ้น และการแอ่นตัวมีมากขึ้น

รู ปที่ 3.12 การแอ่นตัวของคาน
3.2.1.5 การเสริมเหล็กต้ านทานแรงเฉือนในคาน
แรงเฉื อนในคาน ประกอบด้วยแรงเฉื อนแนวดิ่ งและแรงเฉื อนแนวนอน ซึ่ งแรงเฉื อนนี้
เกิดขึ้นพร้อมกัน และส่ งผลให้เกิดแรงดึงทแยงมุม (Diagonal Tension) ดังแสดงในรู ป ทาให้เกิดรอย
ฉี กขาดเป็ นมุมทแยง (Diagonal Crack) ทามุมประมาณ 45 องศา ระยะรอยฉี กขาดจะออกจากแกน
เสาประมาณ ¼ – 1/5 ของความยาวของคาน (L/4 – L /5) จากระยะระหว่างแกนเสาเนื่ องจาก
คอนกรี ตรับแรงดึ งทแยงได้พอสมควร จึงต้องใส่ เหล็กปลอกหรื อเหล็กคอม้า เพื่อต้านทานแรงดึง
ทแยงและป้ องกันปั ญหาการฉี กขาด

รู ปที่ 3.13 แรงเฉื อนในคานทาให้เกิดรอยฉีกขาดเป็ นมุมทแยง
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3.2.1.6 ข้ อพิจารณาในการเทคอนกรีตคาน
- ก่อนเทคอนกรี ต ควรตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของแบบคาน ความสะอาด รอยต่อ แบบ
ค ้ายัน ไม้ ต้ ู ไม้ รัดปากแบบ ท้ องคาน การทาระดับหลังคาน
- ก่อนเทคอนกรี ตควรใช้ เครื่ องปั ม้ ลมเป่ าไล่เศษฝุ่ น และราดน ้าแบบหล่อให้ ชมุ่
- ส าหรั บ คานที่ มี ข นาดลึก ควรเทคอนกรี ตเป็ นชัน้ ชัน้ ละไม่เ กิ น 30 เซนติเมตร และจี ้
คอนกรี ตให้ แน่นในแต่ละชัน้
- ควรหยุด เทคอนกรี ตในแนวตัง้ ฉากกับ คาน ณ ตาแหน่ง ที่ แรงเฉื อนเกิ ดขึน้ น้ อยที่ สุด
โดยทัว่ ไปอยู่ประมาณกลางคานเพื่อให้ รอยต่อเรี ยบร้ อย ใช้ ลวดตาข่ายคัน่ รอยต่อหรื อหากจาเป็ น
อาจใช้ ไม้ เคร่า 1 ½ * 3 นิ ้ว คัน่ ระหว่างเหล็กเสริม
- ก่อนเทคอนกรี ตต่อกับคอนกรี ตใหม่ ควรทาความสะอาดรอยต่อ แล้ วราดด้ วยน ้าปูนข้ น
หน้ ารอยต่อให้ ทวั่ ก่อน จึงเทคอนกรี ตใหม่ตอ่ ไป

รู ปที่ 3.14 ควรทาความสะอาดพื้นผิวก่อนเทคอนกรี ต
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รู ปที่ 3.15 วิธีการเทคอนกรี ต

3.2.1.7 สรุ ปขั้นตอนการก่ อสร้ างคานพรีคาส
- ตรวจสอบระดับท้องคาน ระดับหลังคาน เพื่อให้ความสู งระหว่างชั้นต่อชั้นถูกต้องตาม
แบบก่อสร้าง และต้องดูวา่ เสาตอม่ออยูต่ ่าหรื อสู งกว่าระดับ + 0.00 หรื อระดับ Offset ที่เสา เพื่อจะ
ได้วางแผนการก่อสร้างได้ถูกต้อง
- ทาแบบเหล็กให้ความยาวตรงกับความยาวออกแบบของคาน
- การเสริ มเหล็กต้องเป็ นไปตามแบบก่อสร้างทั้งชนิด ขนาด จานวนและตาแหน่งการวาง
เหล็กเสริ ม การต่อทาบต้องตรงกับตาแหน่งที่เกิดโมเมนต์น้อยที่สุด สาหรับคานเหล็กเสริ มบนให้
ต่อทาบกลางคาน เหล็กเสริ มล่างให้ต่อทาบทิ่ริมเสา เหล็กปลอกระยะห่ างตามแบบก่อสร้างกาหนด
และต้องเผือ่ ระยะหุม้ คอนกรี ตด้วย
- ทาแบบเหล็กเพื่อเทคอนกรี ต
- หาระดับหลังคานเพื่อใช้ในการเทคอนกรี ต
- ก่อนเทคอนกรี ตควรทาความสะอาดแบบหล่อ และราดน้ าหรื อน้ าปูนแบบหล่อให้ชุ่มก่อน
การเทคอนกรี ต เพื่อไม่ให้แบบหล่อดูดน้ าจากคอนกรี ต
- ทาการเทคอนกรี ตแล้วทาให้คอนกรี ตแน่นตัวโดยใช้เครื่ องสั่นหรื อกระทุง้ ด้วยมือ ควร
ระวังอย่าให้ถูกเหล็กเสริ ม และต้องตรวจสอบค่ายุบตัวของคอนกรี ต และเก็บตัวอย่างคอนกรี ตเพื่อ
ทดสอบกาลังอัดของคอนกรี ต ว่าได้ตามที่ระบุไว้ในแบบหรื อไม่ ในกรณี ที่มีการหยุดเทคานให้หยุด
เทที่กลางคานในแนวตั้งฉาก ควรเสี ยบเหล็ก Dowel เมื่อเทคอนกรี ตแล้วก่อนคอนกรี ตแข็งตัวความ
ยาวตามแบบก่อสร้างในกรณี ที่ใช้พ้นื สาเร็ จรู ป
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- เมื่อคอนกรี ตแข็งตัวแล้ว ประมาณ 1 วัน สามารถถอดแบบข้างคานได้
- เมื่อถอดแบบแล้ว จะทาการบ่มคอนกรี ตเพื่อให้คอนกรี ตพัฒนากาลังได้ต่อเนื่อง อาจใช้
พลาสติกคลุม หรื อใช้น้ ายาบ่มคอนกรี ต บ่มชื้นอย่างน้อย 7 วัน

รู ปที่ 3.16 การค้ ายันแบบหล่อคาน

รู ปที่ 3.17 การจี้คอนกรี ตคาน
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แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
งานก่อสร้างพื้น : พื้นวางบนดิน พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที่
พื้นที่เราพบเห็นหลายแบบด้วยกัน คือ พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที่ พื้นสาเร็ จรู ป พื้นไร้คาน
พื้นคอนกรี ตอัดแรง เป็ นต้น ซึ่ งพื้นส่ วนใหญ่เป็ นโครงสร้างที่ทาหน้าที่รับน้ าหนักโดยตรง แล้วค่อย
ถ่ายน้ าหนักลงสู่ คาน เสา ฐานราก ตามลาดับ แต่ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรื ออาคารที่ไม่ใหญ่
มากอาจใช้เป็ นพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กธรรมดา หรื อใช้พ้ืนสาเร็ จรู ปก็เพียงพอแล้ว
3.2.1. พื้นวางบนดิน
พื้นประเภทนี้ นิยมใช้กบั งานที่อยูใ่ นระดับพื้นดิน เช่น ทางเดินเท้า พื้นอาคาร บ้านพักอาศัย และ
โครงสร้างรับน้ าหนักมาก เช่น พื้นคลังสิ นค้า โรงงาน ถนน เป็ นต้น

รูปที่ 3.18 ลักษณะของพื้นวางบนดิน
ขั้นตอนการก่อสร้างพื้นวางบนดิน
3.2.1.1 การเตรี ยมพื้นที่สาหรับวางเหล็กเสริ ม ส่ วนที่เป็ นที่ต่า เช่น แอ่ง ท้องร่ อง บริ เวณที่เป็ นหลุม
เป็ นบ่อ ต้องถมและทาการบดอัดให้แน่น หากพื้นคอนกรี ตขวางทางน้ าไหล ต้องการทาทางระบาย
น้ าออกก่อนบดอัดดิน โดยการบดอัดดินต้องได้อดั แน่นตามแบบก่อสร้างระบุ
3.2.1.2 สาหรับพื้นอาคารที่มีเสาอาคาร ควรทาแบบหล่อกั้นแยกรอยต่อระหว่างเสากับพื้น เพื่อ
ป้ องกันการแตกร้าวของพื้น จากการทรุ ดตัว พร้อมทั้งทาระดับให้ได้ตามแบบก่อสร้าง รอยต่อของ
พื้น มีดงั นี้
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Contraction joint มีไว้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของคอนกรี ต เนื่องจากคอนกรี ตเกิดการหดตัวแบบ
แห้ง จากการที่น้ าในคอนกรี ตระเหยไปในอากาศ การหดตัวนี้ทาให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรี ตได้
การทา Contraction joint เป็ นการบังคับให้การแตกร้าว เกิดในตาแหน่งที่กาหนด โดยทัว่ ไป ควรทา
contraction joint ที่ระยะห่างทุกๆ 24-35 เท่าของความหน้าแผ่นพื้น และแบ่งพื้นเป็ นสี่ เหลี่ยมชิ้นเล็ก
ๆ โดยให้อตั ราส่ วน ด้านยาวต่อด้านสั้น ไม่เกิน 1.5:1.0 ถ้าเป็ นไปได้ ควรกาหนดเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
Isolation joint เป็ นรอยต่อที่ทาขึ้น เพื่อให้โครงสร้างคอนกรี ตส่ วนแนวดิ่ง เช่น เสา ผนัง สามารถ
เลื่อนตัวอย่างอิสระจาก โครงสร้างคอนกรี ตในแนวราบ เช่น พื้น เพื่อไม่ให้เกิดการยึดรั้ง อันเป็ น
สาเหตุให้เกิดการแตกร้าวของโครงสร้างในระยะยาว
3.2.1.3 คัน่ แผ่นพื้นด้วยวัสดุประเภทโฟมให้แยกออกจากผนังหรื อคานประมาณ 1.5 - 2.5 ซม. และ
ควรปรับระดับให้ลาดเอียงเล็กน้อยลงไปบริ เวณประตูทางเข้า เพื่อระบายน้ าฝน หรื อน้ าจากการทา
ความสะอาด
3.2.1.4 การวางเหล็กไม่ควรวางบนดิน ควรใช้แผ่นพลาสติกปูรองพื้นก่อนเพื่อป้ องกันดินด้านล่าง
ดูดน้ าปูน และป้ องกันความชื้ นจากพื้นดินซึมผ่านแผ่นพื้นคอนกรี ตขึ้นมา
3.2.1.5 จัดวางเหล็กเสริ มให้ได้ขนาด ตาแหน่ง และระยะถูกต้องตามแบบก่อสร้าง วางเหล็กเสริ ม
ด้านบนเพื่อป้ องกันการแตกร้าวที่ผวิ ของคอนกรี ต
3.2.1.6 ติดตั้งแบบหล่อด้านข้างพื้น โดยเคลือบผิวแบบหล่อด้วยน้ ามัน หรื อน้ ายาเคลือบแบบหล่อ
เพื่อให้สามารถถอดแบบได้ง่าย รวมทั้งการทาความสะอาดแบบหล่อก่อนการเทคอนกรี ต
3.2.1.7 เทคอนกรี ตโดยเริ่ มต้นจากมุมด้านในออกมาสู่ ดา้ นนอกแบ่งการเทคอนกรี ตทีละส่ วนสลับ
กับการปาดแต่งเนื้ อคอนกรี ตให้เสมอกันและได้ระดับที่ตอ้ งการ
3.2.1.8 ใช้เครื่ องสั่นคอนกรี ตช่วยทาให้เนื้อคอนกรี ตแน่น พร้อมทั้งปาดแต่งผิวหน้าให้เรี ยบสวยงาม
3.2.1.9 ทาการบ่มคอนกรี ตต่อเนื่ องอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้คอนกรี ตสามารถพัฒนากาลังได้เต็มที่
จุดต่อคอนกรี ต การเสริ มเหล็ก และการติดตั้งแบบหล่อพื้น
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3.2. พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที่
สามารถก่อสร้างได้ 2 ลักษณะคือ การก่อสร้างพื้นร่ วมกับคาน หรื อการก่อสร้างพื้นหลังการเทคาน
แล้วเสร็ จ
3.2.1 การก่อสร้างพื้นหล่อในที่ มีข้ นั ตอนดังนี้
3.2.1.1 ตรวจสอบระดับหลังคาน ระดับท้องพื้นให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง
3.2.1.2 การติดตั้งนัง่ ร้านเพื่อก่อสร้างพื้นอาจทาไปพร้อมกับท้องคาน หรื ออาจก่อสร้างคานแล้ว
เสร็ จก่อนแล้วค่อยติดตั้งท้องพื้น โดยมีค้ ายันที่เพียงพอ แข็งแรง สามารถรับน้ าหนักของคอนกรี ต
ไม้แบบ และน้ าหนักจรของคนงานขณะปฏิบตั ิงานได้
3.2.1.3 จัดวางเหล็กเสริ มคาน พื้น ให้ได้ขนาด ตาแหน่ง และระยะถูกต้องตามแบบก่อสร้าง
3.2.1.4 ทาการเข้าแบบคานและพื้น พร้อมทั้งค้ ายันแบบหล่อให้แข็งแรงสามารถรับแรงดันคอนกรี ต
ได้ และหาระดับการเทคอนกรี ต
3.2.1.5 ตรวจสอบแบบหล่อว่ามีรอยรั่วหรื อเข้าแบบสนิทหรื อไม่ ถ้าติดตั้งแบบหล่อสนิทแล้ว ทา
ความสะอาดแบบหล่อ และฉี ดน้ าหรื อราดน้ าปูนก่อนเทคอนกรี ตเพื่อป้ องกันไม่ให้ไม้แบบดูดน้ า
จากคอนกรี ต
3.2.1.6 เทคอนกรี ตและใช้เครื่ องสั่นคอนกรี ตทาให้คอนกรี ตแน่นตัว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างคอนกรี ต
เพื่อนาไปทดสอบหากาลังอัด
3.2.1.7 เมื่อคอนกรี ตแข็งตัวแล้ว ประมาณ 1-2 วัน ถอดแบบด้านข้าง และทาการบ่มคอนกรี ตส่ วนค้ า
ยันทิ้งไว้อีก 14 วันแล้วจึงถอดออก
การก่อสร้างพื้นพร้อมคานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการับน้ าหนักบรรทุกของคานได้ เพราะ
พฤติกรรมของคานจะเปลี่ยนจากรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าไปเป็ นรู ปตัวที หรื อตัวไอ
3.2.2 การก่อสร้างพื้นสาเร็ จรู ป มีข้ นั ตอนดังนี้
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3.2.2.1 คานจะต้องมีแนว (Alignment) ที่ถูกต้อง ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±2 ซม.และคาน
จะต้องมีระดับ (Level) หลังคานที่ถูกต้องและราบเรี ยบ
3.2.2.2 ในกรณี ที่แผ่นพื้นมีความยาวและน้ าหนักมากแล้วควรจะมีค้ ายันแผ่นพื้นเพื่อไม่ให้เกิดการ
โก่งตัวขณะติดตั้งและเทคอนกรี ต การวางแผ่นพื้นสาเร็ จที่มีความยาวเกินกว่า 2.00 เมตร ควรมีไม้ค้ า
ยันชัว่ คราวอย่างน้อย 1 จุด
3.2.2.3 ก่อนทาการวางแผ่นพื้นสาเร็ จรู ป ผูก้ ่อสร้างควรที่จะเช็คและตรวจสอบปรับระดับหลังคาน
ที่จะวางแผ่นพื้นให้ได้ระดับและสะอาดเรี ยบร้อยเสี ยก่อน เพื่อจะวางแผ่นพื้นได้สะดวกรวดเร็ วและ
เพื่อป้ องกันการแตกร้าวของแผ่นพื้นด้วย ตามปกติแล้วถ้าในการก่อสร้างใช้ระบบพื้นสาเร็ จในการ
ก่อสร้างคานที่รองรับแผ่นพื้นนั้นจะต้องเสี ยบเหล็ก Dowel ไว้ก่อนแล้ว เพื่อเป็ นเหล็กป้ องกันการ
ร้าวเนื่องจากโมเมนต์ลบ และเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว
3.2.2.4 ในการยกต้องระวังเพราะแผ่นพื้นการเสี ยหายได้ นาแผ่นพื้นสาเร็ จรู ปมาจัดวางเรี ยงชิดกัน
โดยตลอดตามแบบที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง การวางนั้นจะวางพาดในช่วงสั้นของคาน
ในกรณี เป็ นแผ่นพื้น Hollow core จะเหมือนกับการวางแผ่นพื้นธรรมดา การวางแผ่นพื้น Hollow
core หากไม่ทารอยบากรองรับแผ่นพื้นควรวางโฟมรองที่รองรับแผ่นพื้นก่อนและทาการยาร่ องด้วย
mortar
3.2.2.5 ผูกเหล็กตะแกรงให้ได้ขนาด ระยะห่าง ที่ส่วนบนของแผ่นพื้นตามแบบที่ระบุไว้
3.2.2.6 เมื่อทาการจัดวางแผ่นพื้นสาเร็ จรู ป วางเหล็กตะแกรงและเหล็กเสริ มพิเศษอื่นเรี ยบร้อยแล้ว
ควรปั ดกวาดเศษวัสดุที่อยูบ่ นพื้นออกให้หมด แล้วฉีดน้ าแบบหล่อ ก่อนทาการเทคอนกรี ตทับหน้า
3.2.2.7 หาระดับเทคอนกรี ตและทาการเทคอนกรี ต พร้อมกับใช้เครื่ องสั่นคอนกรี ตทาให้คอนกรี ต
แน่นตัว ในกรณี ที่ตอ้ งหยุดเทคอนกรี ตพื้นให้หยุดเทกึ่งกลางพื้น และเก็บตัวอย่างคอนกรี ตเพื่อนาไป
ทดสอบหากาลังอัด
3.2.2.8 แต่งผิวหน้าคอนกรี ตให้เรี ยบและสวยงาม เมื่อคอนกรี ตแข็งตัวแล้วทาการบ่มคอนกรี ตทันที
อย่างน้อย 7 วัน ส่ วนค้ ายันทิ้งไว้ 14 วัน จึงค่อยถอดออก
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3.4 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับหลังคา
ประเภทของหลังคา…รู ปทรงของหลังคาทีน่ ิยมใช้ กนั มีอยู่ 5 แบบ คือ

3.4.1.หลังคา แบน หรือหลังคา SLAB ทาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เป็ นที่นิยมตามบ้านแบบโมเดิร์น
โดยสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบนหลังคา เช่น ใช้เป็ นที่พกั ผ่อน ตากผ้า หรื อจัดสวนบนหลังคา
ฯลฯ หลังคาแบนซึ่ งทาด้วยคอนกรี ตจะสะสมความร้อนไว้มากกว่าหลังคาแบบอื่นๆ ทาให้เกิดการ
คายความร้อนออกมาในช่วงที่อากาศเย็นลง คือ เวลากลางคืน ทาให้ผอู้ ยูอ่ าศัยรู้สึกร้อนอบอ้าวเมื่อ
กลับมาบ้านในเวลาเย็น การที่หลังคาแบนมีความลาดเอียงน้อย น้ าฝนจึงมักขังอยูบ่ นหลังคาได้ง่าย
ทาให้เกิดการรั่วซึ มอยูบ่ ่อยๆ หลังคาทรงนี้จึงไม่เป็ นที่นิยมสาหรับบ้านเรื อนที่พกั อาศัยในเขตร้อน
มักใช้คลุมพื้นที่เล็กๆภายในบ้าน เช่น ส่ วนทางเดินเชื่อมต่อระหว่างบ้านและเรื อนบริ การ

รู ปที่ 3.19 หลังคา แบน หรือหลังคา SLAB
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3.4.2. หลังคาเพิงหมาแหงน คือ เป็ นหลังคาที่ยกให้อีกด้านสู งกว่าอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ าฝนได้ เหมาะสมสาหรับบ้านขนาดเล็ก เนื่องจากก่อสร้างง่าย รวดเร็ ว ราคาประหยัด แต่
ต้องระวังควรให้หลังคามีองศาความลาดเอียงมากพอ ที่จะระบายน้ าฝนออกได้ทนั ไม่ไหลย้อนซึม
กลับเข้ามาได้

รู ปที่ 3.20 หลังคาเพิงหมาแหงน

3.4.3. หลังคาทรงมนิลา หรือหลังคาหน้ าจั่ว คือ หลังคาที่มีสันตรงกลางและลาดลงทั้ง 2 ข้าง เป็ น
หลังคาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นแบบเมืองไทยเรา ความสะดวกในการก่อสร้าง
สามารถกันแดดกันฝนได้ดี และสามารถระบายความร้อน ใต้หลังคาได้ดีอีกด้วย ซึ่งใต้หลังคาจะมี
พื้นที่เยอะ อาจดูเหมือนเปลืองพื้นที่ แต่สามารถใช้ประโยชน์เป็ นเป็ นห้องใต้หลังคาได้
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รู ปที่ 3.21 หลังคาทรงมนิลา หรื อหลังคาหน้าจัว่

4. หลังคาทรงปั้นหยา เป็ นหลังคาที่กนั แดดกันฝน ได้ทุกด้าน แต่ราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากเปลือง
วัสดุมากกว่าหลังคาชนิดอื่นๆ ตลอดจนต้องใช้ช่างที่มีฝีมือพอสมควรในการก่อสร้าง เพราะมี
รายละเอียดเยอะกว่าหลังคาชนิดอื่นๆ หลังคาปั้นหยาพบเห็นได้ในอาคารจาพวกรี สอร์ ท หรื อ
บังกะโล ไปจนถึงเรื อนไทยซึ่ งคุณสมบัติเด่นของมันคือการที่กนั ลมได้ดีกว่าหลังคาอื่น

รู ปที่ 3.22 หลังคาทรงปั้ นหยา
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5. หลังคาปี กผีเสื้อ หลังคาชนิดนี้ประกอบด้วยหลังคาเพิงหมาแหงน 2 หลังหันด้านที่ต่ากว่ามาชน
กัน ไม่ค่อยเหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกชุกแบบเมืองไทยสักเท่าไร เนื่องจากต้องมีรางน้ าที่
รองรับน้ าฝนจากหลังคาทั้ง 2 ด้าน ทาให้รางน้ ามีโอกาสรั่วซึมได้สูง จึงไม่เป็ นที่นิยมสร้างกันมาก
นัก ยกเว้นอาคารที่ตอ้ งการลักษณะเฉพาะพิเศษที่แปลกตาออกไป

รู ปที่ 3.23 หลังคาปี กผีเสื้ อ
โครงสร้ างหลังคา…โครงสร้างหลังคาเปรี ยบเหมือนกระดูกสันหลังของหลังคาเพราะทาหน้าที่คง
รู ปทรงของหลังคาบ้าน โดยมีโครงสร้างหลังคาอยู่ 2 แบบ คือ
1. โครงสร้ างไม้ สามารถติดตั้งได้สะดวก ช่างธรรมดาสามารถติด ตั้งได้ เหมาะสาหรับบ้านไม้
เพราะการยึดติดกับเสาและคาน สามารถทาได้สะดวก แต่มีขอ้ เสี ยที่มีราคาค่อนข้างแพง และหาไม้ที่
มีคุณภาพดีได้ ยาก มีการบิดงอง่าย ไม่เที่ยงตรง และมีปัญหาเกี่ยวกับปลวก
2. โครงสร้ างหลังคาเหล็ก มีความเที่ยงตรงในการทางาน เหมาะสาหรับบ้าน ที่ก่อสร้างด้วยปูน มี
ราคาถูกกว่าไม้ ทั้งยังมีรูปแบบให้เลือกมากมาย แต่ตอ้ งอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อ
โครงหลัง คาเหล็ก และถ้ามีการป้ องกันผิวไม่ดี เวลาเกิดการรั่วซึมของหลัง คา จะมีปัญหาเรื่ องการ
เกิดสนิมได้
ปั จจุบนั โครงหลังคามีวสั ดุให้เลือกหลายชนิด โดยมีการผลิตวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ มาทดแทน
เหล็กโครงสร้างแบบเดิม ซึ่งถือเป็ นนวัตกรรมระบบโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมประกอบ เรี ยกว่า
ผลิตภัณฑ์โครงหลังคาเหล็กสมาร์ททรัส (Smartruss) ซึ่ งเป็ นโครงหลังคากึ่งสาเร็ จรู ปผลิตจากเหล็ก
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เคลือบซิ งคาลุม ซึ่ งเป็ นเหล็กเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับสังกะสี ทาให้มีน้ าหนักเบา
และกันสนิมได้ดีกว่าเดิมถึง 4 เท่า นอกจากนั้น เขายังคิดระบบวิธีการติดตั้งที่รวดเร็ ว ประณี ต ลด
จานวนของเสี ย มีวธิ ี ติดตั้งด้วยระบบสกรู ช่วยให้การก่อสร้างบ้านทาได้รวดเร็ ว ปลอดภัยและสร้าง
ความมัน่ ใจได้ จนเป็ นที่นิยมกันอย่างรวดเร็ ว มีโครงการต่างๆ เปลี่ยนมาใช้โครงหลังคาเหล็ก
สมาร์ ทรัสกันหลายโครงการ
ชนิดของวัสดุมุงหลังคา
1. วัสดุมุงหลังคาชนิดแผ่ นกระเบือ้ ง สามารถแบ่งออกได้เป็ น
- กระเบื้องดินเผา เป็ นวัสดุธรรมชาติใช้เป็ นวัสดุมุงหลังคากันมาแต่โบราณปั จจุบนั ใช้มุงหลังคาที่
ต้องการโชว์หลังคาเช่น บ้านทรงไทย โบสถ์ วิหารกระเบื้องชนิดนี้ใช้มุงหลังคาที่มีความลาดเอียง
มากๆ เพราะมีโอกาสจะรั่วได้

รู ปที่ 3.24 แผ่นกระเบื้อง
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- กระเบื้องคอนกรีตหรือกระเบื้องซีเมนต์ วัสดุมุงหลังคาชนิดนี้มีความแข็งแรงและสวยงามแต่มี
ราคาค่อนค้างแพง และมีน้ าหนักมาก ทาให้โครงหลังคาที่จะมุงด้วยกระเบื้องชนิดนี้ตอ้ งแข็งแรงขึ้น
เพื่อรับน้ าหนักวัสดุมุงหลังคา กระเบื้องซีเมนต์มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ กระเบื้องสี่ เหลียมขนมเปี ยก
ปูน ขนาดเล็กที่ใช้มุงกับหลังคาที่มีความลาดเอียงตั้งแต่ 30-45 องศา ส่ วนอีกชนิดนั้นเป็ นกระเบื้องที่
เรี ยกกันว่า กระเบื้องโมเนียร์ ซ่ ึ งสามารถมุงหลังคาในความชันตั้งแต่ 17 องศา
- กระเบื้องซีเมนต์ ใยหิน หรือกระเบื้องเอสเบสทอสซีเมนต์ กระเบื้องชนิดนี้มีคุณสมบัติกนั ไฟ และ
เป็ นฉนวนป้ องกันความร้อน มีราคาไม่แพงและมุงหลังคาที่มีความลาดชันตั้งแต่ 10 องศา มีท้ งั
ขนาดที่ใช้กบั บ้านพักอาศัย และอาคารขนาดใหญ่กว่า

รู ปที่ 3.25 กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน
– กระเบื้องลอนคู่ ระบายน้ าได้ดีกว่ากระเบื้องลูกฟูกเนื่องจากมีลอนที่ลึกและกว้างกว่า จึงนิยมใช้มุง
หลังคามากกว่า
- กระเบื้องคอนกรีตแผ่ นเรี ยบ หรือเรียกว่ าแผ่ นชิงเกิ้ล มีความสวยงามเพราะผิวกระเบื้องมีความ
เนียนเรี ยบ
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2. วัสดุมุงหลังคาโลหะ (Metal Sheet) หรือหลังคาเหล็กรีด ทาจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ดดั เป็ น
ลอน เคลือบสี จะมีรอยต่อน้อย สามารถรี ดเป็ นแผ่นยาวตลอดได้ จึงลดปัญหาการรั่วซึ ม นิยมใช้ใน
การมุงหลังคาขนาดใหญ่เพิ่มสี สันให้กบั อาคารสมัยใหม่ เพราะให้ความรู้สึกบางเรี ยบ และสามารถ
ดัดทาหลังคาโค้งได้สะดวก แต่วสั ดุชนิดนี้มีปัญหาเรื่ องความร้อน เนื่องจากหลังคาโลหะกันความ
ร้อนได้นอ้ ยมาก และมีปัญหาเรื่ องเสี ยงในเวลาฝนตก

รู ปที่ 3.26 วัสดุมุงหลังคาโลหะ
นอกจากนั้นยังมีวสั ดุอื่น เช่น พลาสติกหรื อไพเบอร์ที่เป็ นแผ่นโปร่ งใสทาเป็ นรู ปร่ างเหมือน
กระเบื้องชนิ ดต่างๆ เพื่อใช้มุงกับกระเบื้องเหล่านั้น ในบริ เวณที่ตอ้ งการแสงสว่าง และวัสดุประเภท
ทองแดงหรื อแผ่นตะกัว่ เป็ นต้น
ฉนวนกันความร้ อนใต้ หลังคา…ในเมืองร้อนแบบประเทศไทย ฉนวนกันความร้อนเป็ นสิ่ งหนึ่งที่คง
จะขาดไม่ได้เลย เพราะนอกจากจะบรรเทาความร้อนที่จะส่ งเข้าสู่ บา้ นคุณแล้ว ยังช่วยประหยัด
พลังงานอีกด้วย ฉนวนกันความร้อนที่มีในบ้านเรานั้น มีดงั นี้ค่ะ
1. แผ่ นเงาสะท้ อนความร้ อน เป็ นแผ่นบางๆมันวาว เช่น พวกอลูมินม่ั ฟลอยส์ ทาหน้าที่หลักคือ
การสะท้อนรังสี ความร้อนไม่ให้เข้ามาในบ้านเรา มักจะติดไว้ใต้หลังคากระเบื้อง โดยแผ่นฟรอยด์
จะทาหน้าที่สะท้อนความร้อนที่แผ่ ลงมาจากกระเบื้อง ไม่ให้ผา่ นมายังตัวห้อง ซึ่ งจะทาให้หอ้ งเย็น
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และสามารถประหยัดแอร์ได้ดว้ ย
2. แผ่ นยิปซั่มบอร์ ด เป็ นแผ่นบางๆ ใช้ก้ นั ผนังหรื อทาฝ้ าเพดาน บางแผ่นก็ติดแผ่นสะท้อนความ
ร้อนเข้าไปด้วย แผ่นยิปซัม่ บอร์ ดนี้จะป้ องกันการนาความร้อนได้
3. ใยแก้ ว เป็ นฉนวนกันความร้อนอีกตัวหนึ่ง มีลกั ษณะเป็ นแผ่นฟูโปร่ งด้วยเส้นใย สี เหลืองหรื อสี
ขาว บางอย่าง จะมีแผ่นเงาสะท้อนรังสี ความร้อนหุม้ อยูด่ ว้ ย ความหนาโดยประมาณ ๒ – ๔ นิ้วฟุต
น้ าหนักเบา ป้ องกันความร้อนได้ดีมาก ติดตั้งง่าย โดยใช้ติดตั้งทั้งที่ฝ้า เพดานและผนัง
4. สารจาพวกโพลียรู ี เทนโฟม ที่ฉีดไปที่ผวิ วัสดุหลังคาเลย ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่นอกจากจะ
ช่วยกันความร้อนแล้วยังช่วยกันเสี ยงและกันสนิมให้วสั ดุที่เป็ นเหล็กอีกด้วย

รู ปที่ 3.17 ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

