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1. ออกแบบโครงสร้างน่ังร้าน (Scaffold) และคํา้ยนั (Bracing) 

 

รูปแสดง กรณีใชไ้มเ้ป็นแบบนัง่ร้าน 

 

 

รูปแสดง กรณีใชเ้หลก็เป็นแบบนัง่ร้าน 
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รูปแสดง องคป์ระกอบของนัง่ร้าน 
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(ก) รูปร่างท่ีเป็นผลมาจาก (ข)   (ข) การเสียรูปนาํไปสู่รูปทรงใน (ก) 

รูปแสดง พฤติกรรมของนัง่ร้านเหลก็ (เพื่อใหดู้วา่ทาํไม่นัง่ร้านจึงตอ้งมีรูปร่างอยา่งท่ีเห็นใน (ก)) 

 

ส่ิงแรกท่ีตอ้งทราบก่อนทาํการลงมือวิเคราะห์และออกแบบคือ  

1.1 นํ้ าหนกับรรทุกท่ีใชอ้อกแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

 -นํา้หนักบรรทุกในแนวดิง่ 

  1. นํ้ าหนกับรรทุกตายตวั ประกอบดว้ย 

• ของคอนกรีตสดและเหลก็เสริม = 2,400xความหนา 

• ของวสัดุอ่ืนๆท่ีฝังในคอนกรีต 

• นํ้าหนกัของแบบนัง่ร้านเองใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 กก./ม2 (ANSI.) 

  2. นํ้ าหนกับรรทุกจรใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 245 กก./ม2 (และ 365 กก./ม2 กรณีใชร้ถเขน็สองลอ้

ช่วยงาน) ประกอบดว้ย 

• ของตนปฏิบติังาน 
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• ของเคร่ืองจกัรต่างๆ 

• วสัดุหนา้งานท่ีสัง่มากองเกบ็รวมถึงเศษขยะ-คอนกรีตท่ีเหลือ 

• แรงกระแทกเน่ืองจากการเท-เขยา่คอนกรีต การทาํงานของเคร่ืองจกัร 

  หมายเหตุ: ให้พึงระวังมีวิศวกรเป็นจาํนวนมากท้ังท่ีทาํการคาํนวณออกแบบเพ่ือย่ืนขออนุมติัแบบ

น่ังร้าน (ซ่ึงผมกเ็ป็นหน่ึงในผู้ตรวจรับของหน่วยงานท่ีต้องเจอปัญหาดังกล่าว จากวิศวกรผู้รับเหมา

ทุก!...โครงการเสมอมาเป็นอาจิณ) และท่ีเห็นเผยแพร่ผ่านเวป็ไซด์   มกัใช้ค่าของนํา้หนักในส่วนนี้ ไม่

ถกูต้องกล่าวคือนิยมใช้กันท่ี 150 กก./ม2 ซ่ึงหากไม่แก้ไขรังแต่จะเป็นการปลกูถ่ายองค์ความรู้ท่ีผิดๆ

จากรุ่นสู่รุ่น 

  3. นํ้ าหนกับรรทุกรวม (ของนํ้าหนกับรรทุกตายตวั + นํ้ าหนกับรรทุกจร) ใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 450 

กก./ม2 (และ 600 กก./ม2 กรณีใชร้ถเขน็สองลอ้ช่วยงาน) 

 -นํา้หนักบรรทุกในแนวราบ 

  1. นํ้ าหนกักระทาํต่อแบบพื้น (ตอ้งทาํในสองทิศทางท่ีตั้งฉากกนั ) ใชจ้ากค่ามากสุดต่อไปน้ี

คือ (รับโดยเสาตูห๊รือเสาคํ้ายนัและระบบคํ้ายนัดา้นขา้ง) 150 กก./ม. หรือ 2%ของนํ้าหนกับรรทุก

ตายตวั 

 

 

  2. นํ้ าหนกักระทาํต่อแบบผนงั   ใชค้่ามากสุดต่อไปน้ีคือ 

   80 กก./ม2 หรือ 150 กก./ม. หรือแรงลมตามมาตรฐานของแต่ละพื้นท่ี 

1.2 ขอ้ควรควรระวงัและสมมติฐานการออกแบบเพื่อความปลอดภยั 

 -นํ้าหนกับรรทุกทั้งหมดถูกมองวา่เป็นนํ้าหนกัแผก่ระจายแบบสมํ่าเสมอ (ω) 

อ.เสริมพนัธ์  เอ่ียมจะบก (วศ.ม.) สาขาวชิาเทคโนฯก่อสร้าง   มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี         www.tumcivil.com

Tum
Civi

l.c
om



การออกแบบน่ังร้าน 

 

5 

 -กรณีส่วนของแบบนัง่ร้านท่ีเป็นคาน  (ทั้งตงและคานหลกั )   หากมีช่วงยาวท่ีต่อเน่ืองกนั ตั้งแต่ 

3 ช่วงข้ึนไป ใหท้าํการวิเคราะห์และออกแบบเป็นแบบคานต่อเน่ือง  ดงันั้นสมการท่ีใชใ้นการ

ออกแบบและตรวจสอบคือ 

   M = (ωL2)/10, V = (5ωL)/8, ∆ = (ωL4)/(145IE) ≤ L/360… ใชว้เิคราะห์ 

   Fb = Mc/I = (6M)/(bd2), d = √(6M/bFb)…ใชห้าขนาดช้ินส่วน 

   Fb = M/S = (ωL2)/(10S), L = 3.16√(SFb/ω)…ใชต้รวจสอบ 

   Fs = (VQ/Ib), L = [Fs/(0.625ω)](Ib/Q)…ใชต้รวจสอบ 

   (ωL4)/(145IE) = L/360, L = 0.743√(IE/ω)…ใชต้รวจสอบ 

   เม่ือ Fb = หน่วยแรงดดัท่ียอมให้, S = โมดูลสัของหนา้ตดั, L = ช่วงระยะห่างระหวา่งจุด

รองรับ, b = ความกวา้งของหนา้ตดั, d = ความลึกของหนา้ตดั 

 -หากมีช่วงยาวท่ีต่อเน่ืองกนั  2 ช่วงลงมา   ใหท้าํการวิเคราะห์และออกแบบเป็นแบบคาน ช่วง

เดียวอยา่ง่าย (Simple Support Beam) ดงันั้นสมการท่ีใชใ้นการออกแบบและตรวจสอบคือ 

   M = (ωL2)/8, V = (ωL)/2, ∆ = (5ωL4)/(384IE) ≤ L/360…ใชว้เิคราะห์ 

   Fb = Mc/I = (6M)/(bd2), d = √(6M/bFb)…ใชห้าขนาดช้ินส่วน 

   Fb = M/S = (ωL2)/(8S), L = 2.83√(SFb/ω)…ใชต้รวจสอบ 

   Fs = (VQ/Ib), L = [Fs/(0.50ω)](Ib/Q)…ใชต้รวจสอบ 

   (5ωL4)/(384IE) = L/360, L = 0.603√(IE/ω)…ใชต้รวจสอบ 

 หมายเหตุ: ข้อสังเกต!...ทาํไม่?....ในการวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบจึงต้องกาํหนด ไว้ว่า   หากมี

ช่วงยาวท่ีต่อเน่ืองกันตั้งแต่ 3 ช่วงขึน้ไปให้พิจารณาเป็นคานต่อเน่ือง ท่ีเหลือเป็นคานช่วงเดียว   

เค้าเฝ้ามองอะไรอยู่....คิดๆๆ 
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 -ในการอกแบบช้ินส่วนหรือคานหลกั    ความแขง็แรงเน่ืองจากอุปกรณ์ยดึ ต่างๆ   ไม่ใหน้าํมา

รวมคิดในการออกแบบขนาดของช้ินส่วนดงักล่าว 

 -ในการออกแบบเสารับแบบนัง่ร้าน (เสาตู๊ หรือเสาคํ้ายนั ) ออกแบบตามวิธีการออกแบบ

โครงสร้างรับแรงอดั (ทั้งกรณีเป็นไมแ้ละเป็นเหลก็รูปพรรณ) แต่โดยทัว่ไปแลว้เสามกัจะมีขนาด

เลก็และชะลูด   ซ่ึงอาจโก่งเดาะไดโ้ดยง่าย   ดงันั้นจะตอ้งมีการใส่ระบบคํ้ายนัเขา้ไปช่วยเสริมใน

ส่วนน้ี 

1.3 ขั้นตอนการออกแบบ 

 -คาํนวณหา (หรือคาดการ) นํ้ าหนกับรรทุกท่ีอาจเกิดหรืออาจมี 

 -คาํนวณหาความหนาของแผน่ไมอ้ดั (Plywood) โดยการเลือกใชข้ึ้นมาก่อน   แลว้จึงหาหรือ

ตรวจสอบระยะห่างสูงสุดระหวา่งตง (Joist) 

 -คาํนวณหาขนาดของตงโดยการเลือกใชข้ึ้นมาก่อน   แลว้จึงหาหรือตรวจสอบระยะห่างสูงสุดร

ระหวา่งคานหลกั (Stringer) 

 -คาํนวณหาขนาดของคานหลกัโดยการเลือกใชข้ึ้นมาก่อน   แลว้จึงหาหรือตรวจสอบระยะห่าง

สูงสุดระหวา่งเสาตู ๊(Shore) 

 -ออกแบบเสาตู ๊และอยา่ลืมตรวจสอบการคํ้ายนัดา้นขา้งดว้ย (กรณีมีแรงกระทาํดา้นขา้งมากๆ) 

 -ตรวจสอบหน่วยแรงแบกทาน (Bearing Stress) ระหวา่งหนา้สมัผสัของ ตง -คานหลกั, คาน

หลกั-เสาตู ๊และเสาตู-๊ฐานรองรับ 

 -คาํนวณหาขนาดของช้ินส่วนท่ีเป็นคํ้ายนั 
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(ไมอ้ดัทาํแบบพื้นท่ีมกัพบบ่อยมีขนาด 1.22x2.44 ม. หนา 3, 4, 6, 10, 12, 15 และ 20 มม.)  

รูปแสดงตารางคุณสมบติัของแผน่ไมอ้ดัแบบท่ีใชใ้นการออกแบบความหนา 

 

รูปแสดงทิศทางการวางตวัของแผน่ไมอ้ดัแบบท่ีถูกตอ้ง 
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 -นํ้าหนกับรรทุกท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบประกอบดว้ย 

  นํ้ าหนกับรรทุกตายตวัของแบบคํ้ายนัเอง 

  นํ้ าหนกับรรทุกของวสัดุท่ีตอ้งการออกแบบรองรับ เช่น นํ้าหนกัคอนกรีต , นํ้ าหนกัเหลก็ต่างๆ 

และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

 นํ้ าหนกับรรทุกจรไม่นอ้ยกวา่ 150 กก./ตร.ม. 

 นํ้ าหนกับรรทุกเน่ืองจากพฤติกรรมการทาํงาน เช่น แรงสัน่สะเทือนเน่ืองการทาํงานหรือ

เคล่ือนไหวของเคร่ืองจกัร  แรงกระแทกเน่ืองจากการเทคอนกรีต  แรงสัน่สะเทือนเน่ืองจากการจ้ี

คอนกรีตหรือเขยา่แบบ ลฯ 

แรงลมและแรงแผน่ดินไหว (ถา้มี) 

 

กรณศึีกษาเพือ่การออกแบบ (กรอบแนวความคดิเบือ้งต้น) 

 ตอ้งการออกแบบระบบนัง่ร้าน เหลก็รูปพรรณ เพื่อรองรับแผน่พื้นคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 23 cm. 

(ระบบโพสเทนชัน่  ระยะห่างระหวา่งเสา แต่ละดา้น  8 m.) สาํหรับอาคาร ปฏิบติั การเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี   

 

อ.เสริมพนัธ์  เอ่ียมจะบก (วศ.ม.) สาขาวชิาเทคโนฯก่อสร้าง   มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี         www.tumcivil.com

Tum
Civi

l.c
om



การออกแบบน่ังร้าน 

 

9 

(ก) 

 

 

(ข) 

อ.เสริมพนัธ์  เอ่ียมจะบก (วศ.ม.) สาขาวชิาเทคโนฯก่อสร้าง   มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี         www.tumcivil.com

Tum
Civi

l.c
om



การออกแบบน่ังร้าน 

 

10 

 

(ค) 

 

(ง) 

รูปแสดงนัง่ร้านรับแผน่พื้นไร้คาน (ท่ีมา: อ.เสริมพนัธ์, หา้มลอกเลียนหรือทาํสาํเนา) 

 

1. ออกแบบความหนาของแผ่นไม้อดั (Plywood Decking) แบบท้องพืน้ 

 1.1 ขอ้มูลการออกแบบ 

  -ระยะวางพาดของไมอ้ดั (เท่ากบัระยะห่างระหวา่งตง) = กาํลงัท่ีจะหา, m. 

 1.2 นํ้ าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อนัง่ร้าน 

  -นํ้าหนกับรรทุกจร = 245 ksm. (ตรงน้ีไม่เก่ียวหรือเป็นคนละเร่ืองกบันํ้าหนกับรรทุกจรสาํหรับ

ออกแบบโครงสร้าง  ถา้ออกแบบแผน่พื้นกรณีน้ีเป็นอาคารเรียนจะใชท่ี้อยา่งตํ่า 400 ksm.) 
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  -นํ้าหนกับรรทุกตายตวั  

   -นํ้าหนกัแผน่พื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ = 2,450 x (23/100) = 563.50 ksm. (กรณีคอนกรีตอดัแรง

ใชห้น่วยนํ้าหนกัของคอนกรีต 2,450 kg./m.3) 

   -คิดนํ้าหนกัของตวันัง่ร้าน = 50 ksm. 

   -และคิดเผือ่นํ้ าหนกัของอุปกรณ์ติดตั้ง-ฝัง-ยดึ = 15 ksm. 

  รวมนํ้าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อนัง่ร้านทั้งหมด = 245 + 563.50  + 50 + 15 = 873.50  > 450 ksm…

ผา่น 

 1.3 หาความหนาของไมอ้ดัรองแผน่พื้น (จากตารางไมอ้ดั...ในท่ีน้ีใชข้อง America) 

 

  จากรูปสมมติเลือกใชไ้มอ้ดัหนา 3/4 น้ิว หรือ 19 mm. [มีคุณสมบติัดงัน้ี I = 0.199 in4 (8.28 cm4), S 

= 0.455 in3(7.46 cm.3), Ib/Q = 7.187 in2(46.37 cm.2), หนกั 2.20 psf., Fb = 1,545 psi = 108.62 ksc., 

Fs = 57 psi = 4.01 ksc., E = 1,500,000 psi = 105,452.91 ksc., )] 

 1.4 ตรวจสอบระยะห่างท่ียอมใหข้องตงท่ีรองรับไมอ้ดัขนาดท่ีเลือก 

  -ระยะห่างสูงสุดของตงท่ีรองรับไมอ้ดัเน่ืองจากผลของการดดั 
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 Fb = M/S = (ωL2)/(10S), L = 3.16√(SFb/ω) = 3.16√[(7.46 x 108)/(873.50/100)] = 30.35 

cm.  

  -ระยะห่างสูงสุดของตงท่ีรองรับไมอ้ดัเน่ืองจากผลของการแอ่นตวั 

 (ωL4)/(145IE) = L/360, L = 0.743√(IEw/ω) = 0.743√[(8.28 x 105,452.91)/(873.50/100)] = 

34.34 cm. 

  -ระยะห่างสูงสุดของตงท่ีรองรับไมอ้ดัเน่ืองจากผลของ Rolling Shear 

 Fs = (VQ/Ib) = (0.625ωLQ)/(8.28 x 100), L = [Fs/(0.625ω)](Ib/Q) = [4.01/(0.625 x 

(873.50/100))](46.37) = 34.06 cm. 

  สรุป: จะเห็นว่าระยะห่าง สูงสุดของตงท่ีรองรับไม้อัด จากผลของโมเมนต์ดัดเป็นตัวควบคุม คือ 

30.35 cm.   ดังน้ันระยะห่างระหว่างตงจะต้องไม่เกิน 30.35 cm.   แต่เพ่ือให้ดูดีเหมาะสมจึงเลือกใช้เป็น 30 

cm. เม่ือใช้ไม้อัดแบบหนา ¾ นิว้   แต่ถ้าหากต้องการวางระยะห่างระหว่างตงมากกว่านี้ ...จะทาํอย่างไร!...   

ในเบือ้งต้นอาจทาํได้โดยเพ่ิมท่ีความหนาของแผ่นไม่อัดแบบขึน้อีก 
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2.ออกแบบตง (Joist) รับแผ่นไม้อดัแบบ 

 

 

 2.1 ขอ้มูลการออกแบบ 

  -ระยะห่างระหวา่งตง = 0.30 m. 

  -เลือกใชเ้หลก็รูปพรรณ มอก. 107, เกรด HS41: Fy = 2,400 ksc.; Fu = 4,100 ksc.; δ = 23% 

 2.2 นํ้ าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อตง (ยกมา 873.50 ksm.) 

  รวมนํ้าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อนัง่ร้านทั้งหมด = 245 + 563.50  + 50 + 15 = 873.50  > 450 ksm 

…ผา่น 

  ดงันั้นนํ้าหนกักระทาํท่ีตงแต่ละตวั = ωA = 873.50 x (30/100) = 262.05 kg./m…(ส่วนท่ีแลเงา) 

  

 

30 cm. 
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 2.3 หาขนาดของตง  

 

  จากตารางสมมติเลือกใชต้งเหลก็ขนาด [] - 75 x 38 x 2.30 mm. (มีคุณสมบติัดงัน้ี Ix = 36.47 cm4, 

Sx = 9.72 cm.3, As’ = 4.84 cm.2, หนกั 3.80 kg./m.) 

 2.4 ตรวจสอบระยะห่างสูงสุดท่ียอมใหข้องคานรองรับตง 

  -ระยะห่างสูงสุดเน่ืองจากผลของการดดั 

Fb = M/S = (ωL2)/(10S), L = 3.16√(SxFb/ω) = 3.16√[(9.72 x (0.6 x 2,400))/(873.50/100)] = 

126.49 cm.  

  -ระยะห่างสูงสุดเน่ืองจากการแอ่นตวั 
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 (ωL4)/(145IE) = L/360, L = 0.743√(IxEs/ω) = 0.743√[(36.47 x 2040,000)/(873.50/100)] = 

151.12 cm. 

  -ระยะห่างสูงสุดเน่ืองจาก Shear 

 Fs = 0.40Fy = (V/Aw) = (5ωL/8)/(2dtw), L = (1.28Fydtw)/ω) = [(1.28 x 2,400 x 7.50 x 

(2.30/10))/(873.50/100)] = 606.66 cm. 

  สรุป: จะเห็นว่าระยะห่างสูงสุดท่ียอมให้ของคานรองรับตง จากผลของโมเมนต์ดัดเป็นตัวควบคุม

คือ 126.49 cm.   ดังน้ันระยะห่างระหว่างคานรับตงจะต้องไม่ เกิน 126.49 cm.   แต่เพ่ือให้ดูดีเหมาะสมจึง

เลือกใช้เป็น125 cm. เม่ือใช้ตงขนาด [] - 75 x 38 x 2.3 mm.@ 0.30 m. 

 

3.ออกแบบคานรับตง (Stringer) 

  

 

 

1.25/2 m. 
1.25/2 m. 

1.25 m. 

มีคานรับตงวางคู่ 
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 3.1 ขอ้มูลการออกแบบ 

  -ระยะห่างระหวา่งคานรับตง = 1.25 m. 

  -เลือกใชเ้หลก็รูปพรรณ มอก. 107, เกรด HS41: Fy = 2,400 ksc.; Fu = 4,100 ksc.; δ = 23% 

 3.2 นํ้ าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อคานรับตง (ยกมา 873.50 ksm.) 

  รวมนํ้าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อนัง่ร้านทั้งหมด = 245 + 563.50  + 50 + 15 = 873.50  > 450 ksm 

…ผา่น 

  ดงันั้นนํ้าหนกักระทาํท่ีคานรับตงแต่ละตวั = ωA = 873.50 x (1.25) = 1,091.88 kg./m…(ส่วนท่ีแล

เงาหาร 2….ทาํไม?...คิดๆๆ) = 1,091.88/2 = 545.94 kg./m 

 3.3 หาขนาดของคานรับตง  

 

อ.เสริมพนัธ์  เอ่ียมจะบก (วศ.ม.) สาขาวชิาเทคโนฯก่อสร้าง   มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี         www.tumcivil.com

Tum
Civi

l.c
om



การออกแบบน่ังร้าน 

 

17 

  จากตารางสมมติเลือกใช้คานรับตงขนาด [] - 100 x 50 x 2.30 mm. (มีคุณสมบติัดงัน้ี Ix = 88.17 

cm4, Sx = 17.63 cm.3, As’ = 6.55 cm.2, หนกั 5.14 kg./m.) 

 3.4 ตรวจสอบระยะห่างสูงสุดท่ียอมใหข้องเสาตูร๊องคานรับตง 

  -ระยะห่างสูงสุดเน่ืองจากผลของการดดั 

 Fb = M/S = (ωL2)/(10S), L = 3.16√(SxFb/ω) = 3.16√[(17.63 x (0.6 x 2,400))/(545.94/100)] 

= 215.49 cm.  

  -ระยะห่างสูงสุดเน่ืองจากการแอ่นตวั 

 (ωL4)/(145IE) = L/360, L = 0.743√(IxEs/ω) = 0.743√[(88.17 x 2040,000)/(545.94/100)] = 

237.23 cm. 

  -ระยะห่างสูงสุดเน่ืองจาก Shear 

 Fs = 0.40Fy = (V/Aw) = (5ωL/8)/(2dtw), L = (1.28Fydtw)/ω) = [(1.28 x 2,400 x 10 x 

(2.30/10))/(545.94/100)] = 1,294.21 cm. 

  สรุป: จะเห็นว่าระยะห่าง สูงสุดท่ียอมให้ของเสาตู๊รองคานรับตง จากผลของโมเมนต์ดัดเป็นตัว

ควบคุมคือ 215.49 cm.   ดังน้ันระยะห่างระหว่างเสาตู๊รองคานรับตงจะต้องไม่เกิน 215.49 cm.   แต่เพ่ือให้

ดูดีเหมาะสมจึงเลือกใช้เป็น 200 cm. เม่ือใช้คานรับตง [] - 100 x 50 x 2.30 mm. @ 1.25 m. 

 หมายเหตุ: ข้อสังเกต!...ทาํไม่?....ในการวิเคราะห์เพ่ือการออกแบบจึงต้องกาํหนดไว้ว่า   หากมี ช่วง

ยาวท่ีต่อเน่ืองกันตั้งแต่ 3 ช่วงขึน้ไปให้พิจารณาเป็นคานต่อเน่ืองท่ีเหลือเป็นคานช่วงเดียว   เค้าเฝ้ามอง

อะไรอยู่....คิดๆๆ 
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4.ออกแบบเสาตู๊หรือเสาคํา้ยนั 

 

 

รูปแสดงพื้นท่ีเทียบเท่าในการหานํ้าหนกับรรทุกลงเสาตูห๊รือเสาคํ้ายนั 

 

 4.1 ขอ้มูลการออกแบบ 

  -เสาตูสู๊ง 1.70 m. (เท่าไรกไ็ดข้ึ้นอยูก่บัผูอ้อกแบบ) 

  -พื้นท่ีเทียบเท่าสาํหรับนํ้าหนกับรรทุกเพื่อการออกแบบ = 1.25 x 2.00 = 2.50 m.2 

  -เลือกใชเ้หลก็รูปพรรณ มอก. 116, เกรด Fe24 (Fy = 2,400 ksc., Fu = 4,100 ksc.) 

 4.2 นํ้ าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อเสาตู ๊(ในพื้นท่ี 2.50 m.2) 

  รวมนํ้าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อเสาตู ๊= 873.50 x 2.50 = 2,183.75 kg. say 2,500 kg. 

1.25 m. 

2.00 m. 

เสาตู๊รับนํา้หนัก 
1.70 m. 
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  ดงันั้นนํ้าหนกับรรทุกท่ีกระทาํต่อเสาตู๊แต่ละตวั = 2,183.75/2 = 1,250 kg.…(ส่วนท่ีแลเงาหาร 2….

ทาํไม?...คิดๆๆ...ถ้าไม่หาร 2 ใช้เลยได้มัย๊!)  

 4.3 ออกแบบขนาดหนา้ตดัของเสาตู ๊

  -หาพื้นท่ีหนา้ตดั (A) ท่ีตอ้งการ = Fc/(0.60Fy) = 1,250/(0.60 x 2,400) = 0.87 cm.2 

  -เปิดตารางเหลก็ Pipe   เลือกขนาดเหลก็โดยใชค้่า A = 0.87 cm.2 เป็นค่าตํ่าสุดในการเลือกขนาด

หนา้ตดัเหลก็ 

 

  จากตารางสมมติเลือกใช้คานรับตงขนาด O – 42.70 x 2.30 mm. (มีคุณสมบติัดงัน้ี Ix = 5.84 cm4, 

Sx = 2.75 cm.3, As’ = 2.90 cm.2, หนกั 2.27 kg./m., rmin = 1.42 cm.) 
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 4.4 ตรวจสอบหน่วยแรง 

 

 1. หาหน่วยแรงอดัท่ียอมให ้

  -หาค่า K จากตารางเม่ือการต่อท่ีปลายบน-ล่าง เป็น hinge   ได ้K = 1.0 

  -หา Cc = KL/rmin = [(1)(1.70 x 100)]/1.42 = 119.72 < 200 (สาํหรับโครงสร้างหลกั)…ผา่น 

  -หา S = √[(2Esπ2)/Fy] =√ [(2 x 2.04 x 106 x (22/7)2)/2,400] =129.58 

  -เน่ืองจากค่าของ Cc < S ดงันั้นหน่วยแรงอดัท่ียอมให ้(Fac) จึงหาไดจ้ากสมการ 

   Fac = [1-0.5(Cc/S)2][Fy]/[(5/3) + (3/8)(Cc/S) – (1/8)(Cc/S)3]  

   เม่ือค่า (Cc/S) = (119.72/129.58) = 0.92   

   Fac = [1-0.5(0.92)2][2,400]/ [(5/3) + (3/8)(0.92) – (1/8)(0.92)3] 

         = 734.67 ksc. 

 2. ตรวจสอบขนาดหนา้ตดัท่ีเลือกออกแบบ  

  -หาความสามารถในการรับแรงอดัตามแนวแกนไดจ้ากสมการ (Fac)(As’) ≥ Fc 
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   -ความสามารถในการรับแรงอดัตามแนวแกน = (734.67 x 2.90) = 2,130 kg. > 1,250 kg….ผา่น  

 สรุป: ใช้เสาตู๊หรือเสาคํา้ยนัขนาด Pipe O – 42.70 x 2.30 mm    

 หมายเหตุ: หากต้องการออกแบบโดยใช้น่ังร้านสาํเร็จรูป...จะทาํอย่างไร 

  1.ต้องหาสเป๊กของเหลก็น่ังร้านมาก่อนดังแสดง 

   MAXIMUM LEG LOADS (Safety factor: 2) 

    2,500   kg.  per  leg - Fame  A - 1217B, A - 1217A, A - 917A 

    2,250   kg.  per  leg - Fame  A – 1219 

    1,750   kg.  per  leg - Fame  A - 717S, A - 617S 

 

 

  2.เลือกใช้...โดยเปรียบเทียบระหว่างนํา้หนักท่ีเราหามาได้กับความสามารถในการรับนํา้หนักของ

ขาตั้งแต่ละ CODE…ในท่ีนีเ้ราได้ว่านํา้หนักท่ีต้องการออกแบบคือ 1,250 kg. กไ็ปดูว่ามีมิติใกล้เคียงกับท่ี
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เราออกแบบแล้วรับนํา้หนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1,250 kg….ผมสมมติเลือกขาตั้งท่ี CODE A-

1217A (ซ่ึงมีมิติใกล้เคียงกับท่ีเราออกแบบคือ ระยะห่างระหว่างคานรับตง∼ A และความสูง ∼ B) ซ่ึงรับ

นํา้หนักบรรทุกปลอดภัยได้ 2,500 kg./ขา > 1,250 kg. (โดยลกัษณะของแรงท่ีกดลง เสาตู๊กระทาํดังรูป

) 
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พืน้ทีบ่ันทกึช่วยจํา 
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