
น่ังร้านกับพืน้ POST TENSION 

พืน้ post tension จะรับน ำ้หนกัได้ตำมที่ออกแบบไว้นัน้  ขัน้ตอนกำรก่อสร้ำงมีสว่นส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่ง และองค์ประกอบ

หนึง่ที่มีสว่นส ำคญัในกำรก่อสร้ำงคือ ระบบนัง่ร้ำนและเสำค ำ้ยนัชัว่ครำว ซึง่หน้ำที่หลกัของนัง่ร้ำนคือต้องรับน ำ้หนกัพืน้

คอนกรีตขณะทีย่งัไมไ่ด้ดงึลวดรวมกบัน ำ้หนกับรรทกุจรที่เกิดขึน้ระหวำ่งกำรก่อสร้ำงได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส ำหรับน ำ้หนกับรรทกุจรที่เกิดขึน้ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง ในกำรค ำนวณสำมำรถอ้ำงองิตำมมำตรฐำน ACI 347 

และ ASCE 37  ได้ โดยทัง้สองมำตรฐำนได้ระบไุว้ดงันี ้

ACI 347 ในข้อที่ 2.2.1 ได้กลำ่วไว้เก่ียวกบัน ำ้หนกับรรทกุในแนวดิ่งวำ่ ใช้น ำ้หนกับรรทกุจรไมน้่อยกวำ่ 50 psf 

(244 kg/m2)  ถ้ำใช้รถเข็นหรือรถลำกที่มเีคร่ืองยนต์ให้ใช้น ำ้หนกับรรทกุจรไมน้่อยกวำ่ 75 psf (366 kg/m2) ทัง้นีน้ ำ้หนกั

บรรทกุที่ใช้ออกแบบเมื่อรวม DL+LL จะต้องไมน้่อยกวำ่ 100 psf (488 kg/m2) หรือถ้ำใช้รถเข็นหรือรถลำกที่มีเคร่ืองยนต์

ให้ใช้น ำ้หนกัรวม DL+LL จะต้องไมน้่อยกวำ่ 125 psf (610 kg/m2)  
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ASCE 37  ให้ตารางในการใช้น า้หนักบรรทุกจรในการออกแบบ ดังนี ้

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เมื่อค ำนวณน ำ้หนกับรรทกุที่กระท ำกบันัง่ร้ำนได้แล้ว  ท ำให้เรำสำมำรถเลอืกวสัดแุละระยะหำ่งของนัง่ร้ำนท่ีเหมำะสมได้ 

ทัง้นีต้ำมกฎหมำยก ำหนดอตัรำสว่นควำมปลอดภยัของนัง่ร้ำนเหลก็เทำ่กบัสอง และนัง่ร้ำนไม้เทำ่กบัสี ่ เมื่อเลอืกนัง่ร้ำนให้

รับน ำ้หนกัจำกกำรก่อสร้ำงแล้ว  น ำ้หนกัทัง้หมดจะถำ่ยผำ่นนัง่ร้ำนลงไปท่ีพืน้ชัน้ลำ่ง ซึง่พืน้ชัน้ลำ่งจะต้องสำมำรถรับ

น ำ้หนกัที่ถำ่ยลงมำได้ 

 ยกตวัอยำ่งเช่น ในกำรเทพืน้ post tension ชัน้ท่ี 4 หนำ 0.20m และมีน ำ้หนกับรรทกุระหวำ่งกำรก่อสร้ำง

(Construction Load) ในท่ีนีก้ ำหนดให้ประมำณ 250 kg/m2 น ำ้หนกับรรทกุที่ระบบนัง่ร้ำนต้องรับมีคำ่เทำ่กบั 2400x0.20 

+ 250 เทำ่กบั 730 kg/m2  เมือ่เลอืกระบบนัง่ร้ำนและระยะหำ่งเพื่อรับน ำ้หนกัให้เพยีงพอได้แล้ว  ก็ต้องมำตรวจสอบพืน้

ชัน้ท่ี 3 วำ่ถกูออกแบบไว้รับน ำ้หนกัได้เทำ่ไร  สำมำรถรับน ำ้หนกั 730 kg/m2  ที่ถ่ำยลงมำได้หรือไม ่  ถ้ำพืน้ชัน้ท่ี 3 หนำ 

0.20m รับ SDL 300 kg/m2  และ LL 300 kg/m2  หมำยควำมวำ่ พืน้ชัน้ท่ี 3 เมื่อดงึลวดแล้วคอนกรีตอำยคุรับ 28 วนัจะรับ

น ำ้หนกัรวมได้ 600 kg/m2  เนื่องจำกชว่งเวลำดงักลำ่วพืน้ชัน้ท่ี 3 มีอำยคุอนกรีตไมถ่ึง 28 วนั จึงอำจจะไมส่ำมำรถรับ

น ำ้หนกัได้เต็มตำมที่ออกแบบไว้ ในท่ีนีต้ัง้สมมติฐำนวำ่รับน ำ้หนกัได้เพียง 75% (พิจำรณำจำกอำยขุองคอนกรีต) ของที่

ออกแบบไว้คือ 0.75x600 = 450 kg/m2  จึงเหลอืน ำ้หนกัสว่นเกินอยู ่280 kg/m2  ดงันัน้จึงมีควำมจ ำเป็นต้องถำ่ยน ำ้หนกั

สว่นเกินลงไปท่ีพืน้ชัน้ท่ี 2 ด้วย  ดรููปด้ำนลำ่งประกอบ ถ้ำพืน้ชัน้ท่ี 2 รับน ำ้หนกัได้เทำ่กบัพืน้ชัน้ท่ี 3 และอำยคุอนกรีต

มำกกวำ่ 28 วนัแล้ว จงึสำมำรถรับน ำ้หนกัได้เตม็ที่คือ 600 kg/m2   
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[ 244 kg/m2 ] 
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ข้อพิจารณาพิเศษ 

1. ในกำรท ำพืน้ Post tension ชัน้ 1 ที่มี Lean concrete เป็นแบบ จะต้องระวงักำรทรุดตวัหรือกกำรไหลออก

ด้ำนข้ำงของดินใต้ Lean concrete ด้วย  ดงันัน้จึงควรบดอดัให้แนน่ 

2. ในกำรเทพืน้ post tension ชัน้สอง แล้วมีพืน้ชัน้หนึง่ด้ำนลำ่งเพียงชัน้เดียว พืน้ชัน้ท่ีหนึง่เพียงชัน้เดยีวจะต้อง

สำมำรถรับน ำ้หนกัของพืน้ชัน้สองตอนที่ยงัไมไ่ด้ดงึลวดรวมกบัน ำ้หนกับรรทกุจรท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งกำรก่อสร้ำงได้ 

3. ในระบบพืน้ท่ีมี span ยำวมำกจนต้องใช้ Band beam ที่มีควำมลกึ นัง่ร้ำนและพืน้ชัน้ลำ่งจะต้องสำมำรถ

น ำ้หนกัของ Band beam นัน้ได้อยำ่งเพียงพอ กำรค ำ้ยนักลบัอำจจะต้องค ำ้ยนัลงไปมำกกวำ่ 1 ชัน้ 

เอกสารอ้างอิง 

1. ACI 347-04;  “Guide to Formwork for Concrete”  

2. ASCE 37-02; “Design Loads on Structures During Construction” 

3. อ.เสริมพนัธ์ เอี่ยมจะบก; “กำรออกแบบนัง่ร้ำน”  

4th slab + construction load 

480+250 = 730 kg/m2   

3rd  slab load (SDL+LL) 

0.75(300+300) = 450 kg/m2   

Concrete age < 28 days 

2nd  slab load (SDL+LL) 

300+300 = 600 kg/m2   

นัง่ร้ำนสำมำรถรับน ำ้หนกั 

730 kg/m2  ได้ 

นัง่ร้ำนหรือกำรค ำ้ยนักลบั

เพื่อให้รับน ำ้หนกัสว่นเกิน  

730 – 450 = 280 kg/m2  ได้ 

พืน้ชัน้ 2 สำมำรถรับน ำ้หนกัที่

ถ่ำยลงมำได้แล้ว 

(ในกรณีที่พืน้ชัน้ท่ี 2 ไม่

สำมำรถรับน ำ้หนกัที่ถำ่ยลงมำ

ได้ ก็ต้องค ำนวณน ำ้หนกั

สว่นเกินให้นัง่ร้ำนชดุนีรั้บได้ 

และตรวจพืน้ชัน้ท่ี 1 วำ่

สำมำรถรับน ำ้หนกัได้หรือไม)่ 
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