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คํานํา 

   รายงานฉบบันี �เป็นส่วนหนึ	งในการขอรับใบอนญุาต ระดบัสามญัวิศวกร กรณีสอบแก้ตวั

ด้วยการจดัทํารายงานทางวิชาการ ตามหวัข้อที	คณะอนกุรรมการกําหนดให้ โดยมีหวัข้อดงันี � 

1. การออกแบบนั	งร้านมีนํ �าหนกัอะไรบ้าง 

2. ขณะติดตั �งนั	งร้านจะตรวจสอบอย่างไร ว่านั	งร้านทํางานได้ตามการออกแบบ 

3. ฐานที	นั	งร้านกด จะคํานวณอย่างไรว่ารับนํ �าหนกัได้หรือไม่ 

4. ถ้าฐานรับนํ �าหนกัไม่ไหว มีวิธีแก้ไขอย่างไร 

5. จะถอดนั	งร้านได้เมื	อไหร่ 

   นอกจากเนื �อหาของรายงานที	ใช้ตอบคําถามแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่ายงัมีเนื �อหาอีกมากที	

น่าสนใจในเรื	องที	เกี	ยวกบันั	งร้าน ดงันั �นข้าพเจ้าจงึได้นํามาเพิ	มเติมและเรียบเรียงเข้าไปใน

รายงานฉบบันี �ด้วย โดยหวงัว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตวัข้าพเจ้าเองและผู้ ที	สนใจ 
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เนื �อหารายงานส่วนที	 1 การออกแบบนั	งร้านเหล็ก 

   ข้อควรรู้เกี	ยวกับการออกแบบนั	งร้าน 

   (เอกสารอ้างอิง : สํานกังานความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

   งานก่อสร้างโดยทั	วไปเน้นหนกัเรื	องของการรับนํ �าหนกัที	ปลอดภยัโดยทั	วไปวิศวกรจะคํานงึ

และออกแบบการรับนํ �าหนกัความปลอดภยั แต่เฉพาะในเรื	องตวัอาคารเท่านั �น ส่วนประกอบ

ในการใช้เครื	องมือเครื	องใช้ที	ส่วนประกอบ เพื	อเริ	มต้นในการทํางานสําหรับการให้เกิดเป็น

อาคารขึ �นมาได้อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของวิศวกร โดยทั	วไปดงันั �นส่วนประกอบ

เครื	องมือเครื	องใช้ต่าง ๆ ที	จะนํามาใช้เพื	อการดําเนินการดงักล่าว จงึเป็นเหตใุห้เกิดอนัตราย

ขึ �น ดงันั �นมาตรการของรัฐ ฯ จงึได้กําหนดขึ �นเป็นกฎหมายเพื	อบงัคบัใช้แก่นายจ้างโดยทั	วไป

สําหรับกฎหมายดงักล่าวซึ	งออกประกาศบงัคบัใช้ในรูปของกฎกระทรวงและประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม ว่าด้วยเรื	องความปลอดภยัในการทํางาน งานก่อสร้าง 

และยงัมีกฎหมายอื	นๆ อีกหลายเรื	องซึ	งใช้เกี	ยวข้องกนัอยู่ 

   การรับนํ �าหนัก 

   นํ �าหนกัไม่ว่าจะเป็นตวัอาคารหรือส่วนประกอบเครื	องมือ เครื	องใช้เพื	อการก่อสร้างให้เกิด

เป็นตวัอาคารขึ �น คําว่า “นํ �าหนกั” จงึเป็นเรื	องสําคญัที	จะต้องคิดถึงก่อนเพื	อความปลอดภยั

ในการดําเนินการทกุขั �นตอนเกี	ยวข้องกบัวสัด ุและพื �นดิน ซึ	งเป็นส่วนที	จะต้องรองรับนํ �าหนกั

ดงักล่าว สิ	งที	สําคญั พื �นดินหรือวสัดทีุ	ใช้เป็นส่วนประกอบในการดําเนินการงานนั �น จะต้อง

รับนํ �าหนกัให้มีความปลอดภยัได้อย่างไร 
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   นํ �าหนัก 

   คําว่า “นํ �าหนกั” เป็นคําที	มีความหมายรวม ซึ	งเมื	อดําเนินการแล้วจะต้องมีความปลอดภยั

โดยไม่มีการหกัพงั ดงันั �นนํ �าหนกัเป็นเรื	องที	ทกุคนจะต้องทราบความหมายในเรื	องของ 

Safety Factor (นํ �าหนกัที	ปลอดภยั)  

1.  นํ �าหนกับรรทกุ คือ นํ �าหนกัที	จะเพิ	มขึ �นกบัสิ	งก่อสร้าง เช่น คน สิ	งของ หรือวสัดอืุ	นๆ ที	นํา

ขึ �นไปอยู่บนพื �นหรือบนอาคาร  

2.  นํ �าหนกับรรทกุบนตวัอาคาร คือ นํ �าหนกัที	วิศวกรจะกําหนดให้รับนํ �าหนกัได้ตามที	กําหนด 

ซึ	งเราเรียกว่า Live Load  

3.  นํ �าหนกัของตวัอาคาร คือ นํ �าหนกัรวมโครงสร้างที	ประกอบเป็นส่วนของอาคารทั �งหมด ซึ	ง

เราเรียกว่า Dead Load 

4. การรับนํ �าหนกัของพื �น หมายถึง นํ �าหนกัของตวัอาคารที	กดลงพื �นดินที	พื �นดินสามารถรับ

นํ �าหนกัได้ที	ปลอคภยั ซึ	งเราเรียกว่า Bearing Capacity 

   อัตราส่วนความปลอดภัย (Safety Factor) ของการออกแบบ การรับนํ �าหนัก 

สาํหรับในเรื	องของการออกแบบการก่อสร้าง 

ก. พื �นดินเป็นส่วนหนึ	งในการออกแบบ ซึ	งให้ค่าความปลอดภยัที	กําหนดเป็น Safety 

Factor 

ข. วสัดใุนการก่อสร้างแต่ละชนิดที	ต้องกําหนด Safety Factor 

ค.  พื �นภมิูประเทศ(Location)พื �นที	ที	จะดําเนินการก่อสร้าง ซึ	งในแต่ละท้องถิ	นมี

ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ เช่น นํ �าท่วม ภเูขาไฟ พาย ุซึ	งกําหนด Safety Factor ได้

แตกต่างกนั ดงันั �น  สิ	งที	ควรจะทราบในหลกัการใหม่ ๆ เช่น ความรู้เบื �องต้นของ
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เจ้าหน้าที	ที	จะตรวจความปลอดภยัในงานก่อสร้าง เช่น นั	งร้าน หรือส่วนประกอบอื	น 

ๆ ที	ไม่เกี	ยวกบัตวัอาคาร ซึ	งจะต้องรู้เป็นพื �นฐานเบื �องต้น  

   นั	 งร้านที	กฎหมายกาํหนดไว้ในการสร้างนั	 งร้านแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

1.  นั	งร้านที	ออกแบบโดยวิศวกรโยธา ก.ว.ได้กําหนดเป็นกฎหมายไว้ โดยให้อํานาจแก่วิศวกร

เป็นผู้ออกแบบนั	งร้าน เพื	อใช้ในการปฏิบตัิงานเพื	อการก่อสร้างได้ อย่างน้อยวิศวกรผู้นั �น

จะต้องมีรูปแบบนั	งร้าน และรายการคํานวณไว้ให้เจ้าพนกังานตรวจความปลอดภยั เพื	อ

ตรวจสอบ  

2.  สําหรับนั	งร้านที	ไม่มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ กฎหมายได้กําหนดให้ใช้วสัด ุตลอดจน

กรรมวิธีต่าง ๆ ให้นายจ้างปฏิบตัิเพื	อการสร้างนั	งร้าน  

3.  สําหรับนั	งร้านที	จะใช้งานสงูเกินกว่า 21 เมตรขึ �นไป เป็นหน้าที	ของนายจ้างจะต้อง

ดําเนินการจดัหาวิศวกรโยธา ซึ	ง ก.ว.กําหนดการออกแบบนั	งร้านให้อย่างน้อยจะต้องมี

รูปแบบ และรายละเอียดคํานวณการรับนํ �าหนกัของนั	งร้าน และรายละเอียดประกอบแบบ

นั	งร้าน เพื	อให้นายจ้างพกังานตรวจสอบได้ เช่นเดียวกบัข้อ 1. 

   รายละเอียดทั	วไปประกอบแบบนั	งร้าน 

   ตามกฎหมาย วิศวกรหรือผู้ออกแบบจะต้องกําหนดรายละเอียดประกอบแบบนั	งร้านให้

ครบถ้วน ตามกฎหมายนั	งร้านกําหนดไว้ กล่าวคือ การรับนํ �าหนกับนัได ราวบนัได ชานพกั 

สิ	งปิดล้อมนั	งร้าน ผ้ารองรับใต้นั	งร้านกนัของตก ส่วนยดึโยงอื	น ๆ เป็นต้น 
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   การใช้ลูกจ้างทาํงานบนนั	งร้าน หรือใต้นั	 งร้าน 

   อนัตรายที	จะเกิดขึ �นกบัลกูจ้าง คนงาน ที	ทํางานอยู่บนนั	งร้าน หรือใต้นั	งร้านในเรื	องวสัดตุก

จากที	สงู เช่น ไม้ เศษไม้ หิน วสัดอืุ	น ๆ ตลอดจนเครื	องมือช่าง หรือเครื	องมือกล อาจจะตก

จากที	สงูกว่าที	ลกูจ้างทํางานอยู่ ทําให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายของลกูจ้าง ดงันั �นการ

ปฏิบตัิงานของลกูจ้างตลอดเวลา นายจ้างจะต้องจดัหมวกนิรภยั หรือรองเท้าที	ป้องกนั

อนัตรายให้แก่ลกูจ้างไว้ เรียกว่า “อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคล” ซึ	งกําหนดเป็น

มาตรฐานให้ใช้ตามลกัษณะและประเภทของงานที	กฎหมายกําหนด 

   การซ่อมนั	งร้าน 

• นั	งร้านโดยทั	วไปเราจะพบเห็นว่า บางส่วนของเสานั	งร้านจะทรุดเอียงบางส่วนอาจจะ

แตกราวบางส่วนอาจจะขาดความมั	นคง เนื	องจากวสัด ุเช่น ปอผ ุหรือเปื	 อย เป็นต้น 

จงึเป็นเหตทํุาให้นั	งร้านขาดความแข็งแรง การซ่อมนั	งร้านและการหยดุการใช้นั	งร้าน 

จะต้องจดัให้มีการดําเนินการอย่างถกูต้อง  

• พื �นฐานรับเสา นั	งร้านที	ถ่ายนํ �าหนกัลงพื �นดิน อาจทรุดตํ	าลงถ้าเป็นเสานั	งร้านโลหะก็

ควรที	จะใช้แม่แรง ดีดยกขึ �นแล้วต่อเสานั	งร้านให้ตั �งอยู่บนพื �นฐานของนั	งร้านให้ได้

ระดบัดงัเดิม 

• วสัดอืุ	น ๆ เช่น ไม้ปอที	แตกร้าวหรือผ ุจะต้องคดัออกเปลี	ยนใหม่ให้มีความแข็งแรง 

เหมือนนั	งร้านใหม่ 

• อปุกรณ์ต่าง ๆ ของนั	งร้านที	ชํารุด เช่น สิ	งปกปิดล้อมนั	งร้าน พื �นรองรับของกนัตกจาก

ที	สงูใต้นั	งร้าน ราวทางเดินบนนั	งร้าน ฯลฯ ที	ชํารุดเสียหายไปจะต้องจดัเปลี	ยนใหม่

โดยทนัที 
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• การรักษาความสะอาดบนนั	งร้าน ตลอดจนการบรรทกุนํ �าหนกับนนั	งร้าน จะต้องดแูล

รักษา เมื	อเลิกงานในแต่ละวนัให้สะอาด นํ �าหนกับรรทกุบนนั	งร้านจะต้องบรรทกุได้ไม่

เกิน 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และจะต้องไม่เป็นนํ �าหนกัเฉลี	ยซึ	งวางไว้เป็นช่วง 

   นํ �าหนักจร 

    นํ �าหนกัจรที	เกี	ยวข้องกบันั	งร้าน หมายถึง การเกิดแรงจากพายทีุ	ทําให้วสัดอุาจพงัทลายได้ 

หรืออนัตรายจากภยัธรรมชาติเช่น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ซึ	งจะต้องไม่ให้มีลกูจ้างคนงานอยู่

ปฏิบตัิงานในขณะนั �น 

   ข้อพจิารณาในการออกแบบนั	งร้าน 

   นั	งร้านแต่ละประเภทย่อมมีความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่างตามสภาพการ

ก่อสร้าง ผู้ ดําเนินการก่อสร้างจะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกบัแต่ละงาน เช่น นั	งร้านเสา

เรียงเดี	ยว นั	งร้านเสาเรียงคู่ นั	งร้านชนิดแขวน นั	งร้านสําหรับงานซอ่มแซม เป็นต้น  

   การพจิารณาออกแบบหรือเลือกใช้นั	 งร้าน มีข้อควรพจิารณาคือ 

1.  สภาพสถานที	 และความเหมาะสมกบัสถานที	 

2.  นํ �าหนกับรรทกุที	ใช้งาน 

3.  ความสะดวกในการตดิตั �ง และรื �อถอน 

4.  ความปลอดภยั 

5.  ความประหยดั 

   ในปัจจบุนัมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื	องความปลอดภยัในการทํางาน ได้ออกประกาศ

กําหนดให้การออกแบบนั	งร้าน ทําโดยผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

ตามที	คณะกรรมการควบคมุประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพ
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วิศวกรรม พ.ศ.2512 กําหนด หากมิได้ออกแบบโดยผู้ ที	ได้รับใบอนญุาตดงักล่าว 

ผู้ ดําเนินการก่อสร้างจะต้องก่อสร้างนั	งร้านให้เป็นไปตามข้อกําหนดขั �นตํ	า ตามประกาศที	

กระทรวงมหาดไทย กําหนดไว้ 

   ในส่วนของนั	งร้านทั	ว ๆ ไปนั �น จําเป็นต้องมีแบบที	มาตรฐาน ซึ	งคํานงึถึงความปลอดภยัที	

จะใช้งานเป็นหลกั นั	งร้านเหล่านั �นควรมีลกัษณะ ดงันี � 

• สําหรับนั	งร้านที	ทําด้วยไม้ การออกแบบเพื	อรับนํ �าหนกั ควรออกแบบไว้สงูสดุ 4 เท่า

ของนํ �าหนกัที	จะใช้งานจริง 

• การใช้นั	งร้านนั �นไม่ว่าจะใช้งานเมื	อใดก็ตาม ให้ใช้อปุกรณ์ชิ �นส่วนชนิดเดียวกนั อย่า

ใช้ผสมผสานกนั 

• ฐานของนั	งร้านจะต้องมั	นคง และวางอยู่ในลกัษณะสมดลุ อย่าใช้พวกเศษวสัดตุ่าง ๆ 

เช่น เศษอิฐ เศษไม้ รองขานั	งร้าน 

• นั	งร้านควรมีการโยงยดึ ผกูติด หรือคํ �ายนักบัตวัอาคาร เพื	อป้องกนัการ เอน ล้ม 

  

• นั	งร้านที	สงูกว่า 2.00 เมตร จะต้องมีราวกนัตก 

• นั	งร้านที	สร้างด้วยไม้จะต้องใช้ไม้ที	ไม่ผเุปื	 อย ไม่มีรอยร้าว หรือชํารุดอื	นๆ ที	จะทําให้

ขาดความแข็งแรงทนทาน 
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• การทํานั	งร้านแบบเสาเรียงเดี	ยว กรณีที	ใช้ไม้ไผ่เป็นเสาควรตั �งให้ห่างกนัไม่เกิน 1.50 

เมตร ให้ใช้ไม้ไผ่ทําคานผกูติดกบัเสาทกุต้น เมื	อตั �งเสาแล้วใช้ไม้ไผ่ทะแยงมมุ ไม่เกิน 

45 องศา กบัแนวราบ 

• ที	กล่าวมานี �เป็นตวัอย่างส่วนหนึ	งของแบบนั	งร้าน ซึ	งควรปฏิบตัิกนัในงานก่อสร้าง ซึ	ง

รายละเอียดอาจศกึษาได้จาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื	อง ความปลอดภยัใน

การทํางานก่อสร้าง(นั	งร้าน) 

• นอกจากนี �จะต้องมีการบํารุง ดแูลรักษาสภาพการใช้งานของนั	งร้านอยู่อย่าง

สมํ	าเสมอ โดยนั	งร้านทกุชนิดจะต้องมีการตรวจตราทกุอาทิตย์ หากมีพายฝุน 

แผ่นดินไหว หรือเหตทีุ	ทําให้นั	งร้านเสียสมดลุหรือคลาดเคลื	อนไป ต้องมีการตรวจ

สภาพเสมอ 

• และที	สําคญั คือ พนกังานทกุคนจะต้องสวมใส่อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วน

บคุคล เช่น หมวกนิรภยับางครั �งอาจต้องใช้เข็มขดันิรภยัด้วย 

   หลักการในการออกแบบนั	งร้าน 

1. เลือกชนิดของนั	งร้านให้เหมาะสมกบัอาคาร และความสะดวกในการทํางาน เช่น อาคาร

สงู ๆ ควรใช้นั	งร้านเหล็กเสาเรียงคู่ อาคารเตี �ย ๆ การใช้งานในช่วงระยะสั �น ๆ ควรใช้ไม้

ไผ่เสาเรียงเดี	ยว หรืออาจจะผสมดดัแปลง เพื	อความสะดวกในการสร้าง หรือประหยดั

ค่าใช้จ่าย ทั �งนี �ควรอยู่ในดลุยพนิิจของวิศวกร 

2.  คิดหน่วยแรงที	เกิดขึ �นในชั �นต่าง ๆ ของนั	งร้าน โดยคิดนํ �าหนกัของนั	งร้านให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงมหาดไทย เช่น 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
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3. การออกแบบฐานรองรับ สมมตุิว่า Bearing ในกรุงเทพมหานครใช้ 2 ตนัต่อตารางเมตร 

ในกรณีฐานแผ่ ไม่สามารถรับนํ �าหนกันั	งร้าน เสาต้องออกแบบเป็นตั �งบนเข็ม ค่า C=600 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร สําหรับดินในกรุงเทพ ฯ 

   การสร้างฐานนั	งร้าน 

   ฐานรองรับนั	งร้านควรพิจารณาถึงความมั	นคงแข็งแรงของดินที	จะรองรับนั	งร้านว่าแข็งแรง

เพียงพอที	จะรองรับนํ �าหนกับรรทกุที	ถ่ายลงมาจากเสานั	งร้าน โดยมีส่วนความปลอดภยั

เพียงพอหรือไม่ ขนาดของฐานควรออกแบบให้สมัพนัธ์กบัความสามารถของดินที	จะรับ

นํ �าหนกั เช่น ดินเหนียว ที	มีความสามารถในการรับนํ �าหนกั 2  ตนัต่อตารางเมตร โดยมีส่วน

ความปลอดภยั 2 ตนั หากนํ �าหนกัจากเสานั	งร้านรวมกนัแล้วได้ 1 ตนั ก็ควรจดัขนาดฐานให้

มีพื �นที	รวม 1 ตารางเมตรเป็นอย่างน้อย เพื	อให้ได้ส่วนความปลอดภยัในการรับนํ �าหนกั 2 ตนั 

เป็นต้น หากไม่สามารถทําได้เนื	องจากเหตผุลใด เช่น สถานที	ไม่อํานวย หรือสภาพดินอ่อนก็

ควรตอกเสาเข็มรองรับให้มีจํานวนเพียงพอ วสัดทีุ	ใช้รองรับเป็นฐานนั	งร้านควรออกแบบให้

แรงเลื	อนได้พอเพียง และไม่แอ่นตวัเมื	อรับนํ �าหนกั ในกรณีที	ใช้ฐานแผ่วางบนดิน ควรลอก

หน้าดินออกเสียก่อน 

   ความแข็งแรงของฐานรองรับควรออกแบบให้มีความแข็งแรงเท่า ๆ กนั หากจดุใดจดุหนึ	งมี

ความแข็งแรงด้อยกว่า อาจทําให้เกิดการทรุดตวัไม่เท่ากนั จนอาจเกิดการวิบตัิได้ 
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การถอดแบบพื �นและคํ �ายันกลับ 

(เอกสารอ้างอิง : ความรู้เกี	ยวกบัพื �นคอนกรีตอดัแรง,บริษัท ซี-โพส จํากดั http://www.c-

post.co.th/www/c-post/thai/producta.php ) 

• ขั �นตอนการออกแบบ 
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• ขั �นตอนวิธีการก่อสร้าง 

 
1. ติดตั �งคํ �ายนั แบบหล่อ แบบข้างของพื �น Post-tension 

2. วางเหล็กเสริมล่าง 
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3. ติดตั �ง Recess, Former, Anchorage 

4. วางลวดอดัแรง และใส่ท่อ Grout Vent สําหรับใช้ในการอดันํ �าปนู 

 
5. วางเหล็กเสริมบน 

6. เทคอนกรีต 

 
7. บ่มคอนกรีต และถอดแบบข้าง 
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8. แกะ Recess Former 

 
9. ดงึลงดอดัแรง เมื	อคอนกรีตมีกําลงัอดัไม่ตํ	ากว่า240 ksc. (Cylinder) 

STEP 1     ตั �งคํ �ายนัพร้อมไม้แบบสําหรับหล่อพื �นคอนกรีตอดัแรง 

STEP 2     วางเหล็กเสริมล่าง (Bottom Reinforcement) ตามแบบก่อสร้าง 

STEP 3     วาง  P.C. Strand ตาม Profile ที	กําหนดในแบบ 

                 พร้อมกบัติดตั �ง  Anchorage 

STEP 4     วางเหล็กเสริมบน (Top Reinforcement) ตามแบบก่อสร้าง 

STEP 5     เทคอนกรีตของพื �น 

STEP 6     ทําการ Stressing เมื	อคอนกรีตมี Compressive Strength  

                 ไม่น้อยกว่า  240  ksc. (Cylinder) 

STEP 7     คํ �ายนัและไม้แบบสามารถถอดได้หลงัจาก Stressing เสร็จเรียบร้อย 

                โดยมีคํ �ายนัเฉพาะจดุที	กําหนดให้ 

STEP 8     การตั �งไม้แบบและคํ �ายนัรับพื �นชั �นบนสามารถทําได้เลย หลงัจากที	 

                 เทคอนกรีตชั �นล่างเสร็จแล้วโดยไม่ต้องรอ Stressing ก่อน นั	นคือ 

                 จาก STEP 5 เสร็จ ขึ �นไม้แบบชั �นต่อไปได้เลย  

STEP 9     ในกรณีที	พื �นชั �นต่อไปพร้อมที	จะเทคอนกรีตได้ 
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      9.1    ให้คงไม้แบบของพื �นชั �นล่างไว้ทั �งชดุ ในกรณีที	พื �นชั �นนี �ยงัไม่ได้ 

               ทําการ Stressing 

     9.2    ให้มีคํ �ายนัตามตําแหน่งเฉพาะที	กําหนดให้ได้ โดยไม่จําเป็นต้อง 

              คํ �าทั �งชั �น สําหรับกรณีพื �นชั �นนี �ทําการ Stressing แล้ว 

10. ตดัปลายลวดหลงัจากได้รับอนญุาตจากวิศวกรผู้ควบคมุงาน 

11. อดัปิดเบ้า Recess บริเวณ Anchorage ด้วยปนูทราย 

 
12. ถอดแบบหล่อพื �น และทําการคํ �ายนักลบั (Shoring) 

13. อดันํ �าปนู 

หมายเหตุ หากจําเป็นต้องหยดุเทคอนกรีตให้หยดุที	ระยะ L/4 จากแนวเสาและอนญุาตให้มี   

Construction Joint ได้ชั �นละ 1 แห่งเท่านั �น 
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การก่อสร้างเพื	อป้องกันการถล่มของพื �นไรคาน 

(เอกสารอ้างอิง : รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พมิานมาศ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,แนวทางออกแบบและก่อสร้างเพื	อป้องกนัตกึถล่มในพื �นไรคาน) 

1. การเทคอนกรีตในพื �นจะต้องกระจายคอนกรีตให้ทั	วบริเวณ อย่าให้คอนกรีตกอง

กระจกุตวัที	บริเวณใดบริเวณหนึ	งมากเกินไป 

2. เนื	องจากนํ �าหนกัคอนกรีตเหลวที	กําลงัเทพื �นอยู่นั �น อาจมีนํ �าหนกัมากกว่านํ �าหนัก

จรหลายเท่า ดงันั �นนั	งร้านคํ �ายนัพื �นที	จะเทจะต้องมีอย่างพอเพียงโดยอาจต้องคํ �า

ยนัใต้พื �นมากกว่า 1 ชั �น ทั �งนี �วิศวกรต้องเป็นผู้ กําหนด 

3. พื �นที	เป็นฐานสําหรับการตั �งนั	งร้านคํ �ายนั หากเป็นพื �นคอนกรีตอดัแรงจะต้องดงึลวด

อดัแรงให้เรียบร้อย ก่อนตั �งนั �งร้านคํ �ายนั หากเป็นพื �นคอนกรีตเสริมเห็ลก จะต้องรอให้

ได้อายเุสียก่อนจงึตั �งนั �งร้านคํ �ายนัได้ 

4. การถอดนั �งร้านคํ �ายนั จะต้องรอให้คอนกรีตได้อายแุละได้กําลงัรับนํ �าหนกัเสียก่อน

จึงจะถอดคํ �ายนัได้ การรีบถอดคํ �ายนัเร็วเกินไปโดยที	คอนกรีตยงัไม่ได้อาย ุอาจทํา

พื �นถล่มลงมาได้ 

5. ในขั �นตอนการเทคอนกรีต จะต้องมีวิศวกรที	มีใบอนุญาตจากสภาวิศวกรควบคมุ

การทํางานในทกุขั �นตอน รวมทั �งขั �นตอนการก่อสร้างที	สําคญัขั �นตอนอื	น 
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กรณีศึกษาเพื	อการออกแบบ (กรอบแนวความคิดเบื �องต้น) 

(เอกสารอ้างอิง : อาจารย์เสริมพนัธ์ เอี	ยมจะบก (วศม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 

มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี,การออกแบบนั	งร้าน) 

 

   ต้องการ ออกแบบระบบนั	งร้าน เหล็กรูปพรรณ  เพื	อรองรับแผ่นพื �นคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หนา 23 cm.(ระบบโพสเทนชั	น ระยะห่างระหวางเสา แต่ละด้าน 8 m.) สําหรับอาคาร

ปฏิบตัิการเทคโนโลยีมหาวิทยาลยราชภฎัอดุรธานี 
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1. ออกแบบความหนาของแผ่นไม้อัด (Plywood Decking) แบบท้องพื �น 

1.1 ข้อมลูการออกแบบ 

-ระยะวางพาดของไม้อดั (เท่ากบัระยะห่างระหว่างตง) = กําลงัที	จะหา, m. 

1.2 นํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อนั	งร้าน 

-นํ �าหนกับรรทกุจร 

            = 245 ksm. (ตรงนี �ไม่เกี	ยวหรือ เป็นคนละเรื	องกบันํ �าหนกับรรทกุจรสําหรับ

ออกแบบโครงสร้าง ถ้าออกแบบแผ่นพื �นกรณีนี �เป็นอาคารเรียนจะใช้ที	อย่างตํ	า 400 ksm.) 

-นํ �าหนกับรรทกุตายตวั 

-นํ �าหนกัแผ่นพื �นคอนกรีตเสริมเหล็ก = 2,450 x (23/100) = 563.50 ksm. (กรณีคอนกรีตอดั

แรงใช้หน่วยนํ �าหนกของคอนกรีต 2,450 kg./m.3) 

-คิดนํ �าหนกัของตวันั	งร้าน = 50 ksm. 
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-และคิดเผื	อนํ �าหนกัของอปุกรณ์ติดตั �ง-ฝัง-ยดึ = 15 ksm. 

-รวมนํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อนั	งร้านทั �งหมด  

            = 245+ 563.50+ 50 + 15 = 873.50 > 450 ksm…ผ่าน (600 ksm. กรณีใช้รถเข็น) 

1.3 หาความหนาของไม้อดัรองแผ่นพื �น (จากตารางไม้อดั...ในที	นี �ใช้ของ America) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปสมมติเลือกใช้ไม้อดัหนา 3/4 นิ �ว หรือ 19 mm. [มีคณุสมบตัิดงันี � 

 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 ตรวจสอบระยะห่างที	ยอมให้ของตงที	รองรับไม้อดัขนาดที	เลือก 

-ระยะห่างสงูสดุของตงที	รองรับไม้อดัเนื	องจากผลของการดดั 

Fb = M/S = (WL2)/(10S), L = 3.16√ (SFb/W) = 3.16√ [(7.46x108)/(873.

50/100)] = 30.35 cm. 

           -ระยะห่างสงูสดุของตงที	รองรับไม้อดัเนื	องจากผลของการแอ่นตวั 
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◌ั 

(WL4)/(145IE)=L/360, L = 0.743√ (IEw/W) = 0.743√ [(8.28x105,452.91)

/(873.50/100)] =34.34 cm. 

           -ระยะห่างสงูสดุของตงที	รองรับไม้อดัเนื	องจากผลของ Rolling Shear 

Fs = (VQ/Ib) = (0.625WLQ)/(8.28x100), L = [Fs/(0.625W)](Ib/Q) = [4

.01/(0.625 x(873.50/100))](46.37) = 34.06 cm. 

 

สรุป : จะเห็นว่าระยะห่าง สงูสดุของตงที	รองรับไม้อดั จากผลของโมเมนต์ดดัเป็น

ตวัควบคมุ คือ  30.35 cm. ดงันั �นระยะห่างระหว่างตงจะต้องไม่เกิน  30.35 cm. แต่

เพื	อให้ดเูหมาะสมจงึเลือกใช้เป็น 30 cm. เมื	อใช้ไม้อดัแบบหนา ¾ นิ �ว แต่ถ้าหากต้องการ

วางระยะห่างระหว่างตงมากกว่านี �  ในเบื �องต้นอาจทําได้โดยเพิ	มที	ความหนาของแผ่นไม่

อดัแบบขึ �นอีก 

 

2.ออกแบบตง (Joist) รับแผ่นไม้อัดแบบ 
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2.1 ข้อมลูการออกแบบ 

-ระยะห่างระหว่างตง = 0.30 m. 

              -เลือกใช้เหล็กรูปพรรณ มอก. 107, เกรด HS41: Fy = 2,400 ksc.; Fu = 4,100 ksc. 

2.2 นํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อตง (ยกมา 873.50 ksm.) 

    -รวมนํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อนั	งร้านหมด 

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

ดงันั �นนํ �าหนกักระทําที	ตงแต่ละตวั = WA = 873.50 x (30/100) = 262.05 kg./m…(ส่วนที	แล

เงา) 

2.3 หาขนาดของตง 
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จากตารางสมมติเลือกใช้ตงเหล็กขนาด [] - 75 x 38 x 2.30 mm.  

(มีคณุสมบตัิดงันี � Ix = 36.47 cm4,Sx = 9.72 cm.3, As’ = 4.84 cm.2, หนกั 3.80 kg./m.) 

2.4 ตรวจสอบระยะห่างสงูสดุที	ยอมให้ของคานรองรับตง 

-ระยะห่างสงูสดุเนื	องจากผลของการดดั 

Fb = M/S = (WL2)/(10S), L = 3.16√ (SxFb/W) = 3.16√ [(9.72x(0.6 x 2,400))/(873.50/

100)] =126.49 cm. 

-ระยะห่างสงูสดุเนื	องจากการแอ่นตวั 

(WL4)/(145IE)=L/360, L = 0.743√ (IxEs/W) = 0.743√ [(36.47x2040,000)/(873.50/10

0)] =151.12 cm. 

-ระยะห่างสงูสดุเนื	องจาก Shear 

Fs = 0.40Fy = (V/Aw) = (5WL/8)/(2dtw),L=(1.28Fydtw)/W)=[(1.28x2,400x7.50x(2.3

0/10))/(873.50/100)] = 606.66 cm. 

 

สรุป: จะเห็นว่าระยะห่างสงูสดุที	ยอมให้ของคานรองรับตง จากผลของโมเมนต์ดดัเป็นตวั

ควบคมุคือ 126.49 cm. ดงันั �นระยะห่างระหว่างคานรับตงจะต้องไม่ เกิน 126.49 cm. แต่

เพื	อให้ดเูหมาะสมจงึเลือกใช้เป็น 125 cm. เมื	อใช้ตงขนาด [] - 75 x 38 x 2.3 mm.@ 0.30 m. 
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3.ออกแบบคานรับตง (Stringer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ข้อมลูการออกแบบ 

-ระยะห่างระหว่างคานรับตง = 1.25 m. 

-เลือกใช้เหล็กรูปพรรณ มอก.107, เกรด HS41: Fy = 2,400 ksc.; Fu = 4,100 ksc. 

3.2 นํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อคานรับตง (ยกมา 873.50 ksm.) 

               รวมนํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อนั	งร้านทั �งหมด 

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

ดงันั �นนํ �าหนกักระทําที	คานรับตงแต่ละตวั = WA = 873.50 x (1.25) = 1,091.88 kg./m 

                                                             = 1,091.88/2 = 545.94 kg./m 
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3.3 หาขนาดของคานรับตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางสมมติเลือกใช้คานรับตงขนาด [] - 100 x 50 x 2.30 mm. (มีคณุสมบตัิ

ดงันี � Ix = 88.17 ,cm4, Sx = 17.63 cm.3, As’ = 6.55 cm.2, หนกั 5.14 kg./m.) 

3.4 ตรวจสอบระยะห่างสงูสดุที	ยอมให้ของเสาตู๊รองคานรับตง 

-ระยะห่างสงูสดุเนื	องจากผลของการดดั 

Fb = M/S = (WL2)/(10S), L = 3.16√ (SxFb/W) = 3.16√ [(17.63 x (0.6 x 2,4

00))/(545.94/100)] = 215.49 cm. 

-ระยะห่างสงูสดุเนื	องจากการแอ่นตวั 
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(WL4)/(145IE) = L/360, L = 0.743√ (IxEs/W) = 0.743√ [(88.17 x 2040,0

00)/(545.94/100)] = 237.23 cm. 

-ระยะห่างสงูสดุเนื	องจาก Shear 

Fs =0.40Fy=(V/Aw)=(5WL/8)/(2dtw),L=(1.28Fydtw)/W)=[(1.28x2,400x10

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

 

สรุป: จะเห็นว่าระยะห่าง สงูสดุที	ยอมให้ของเสาตู๊รองคานรับตง จากผลของโมเมนต์ดดั

เป็นตวัควบคมุคือ 215.49 cm. ดงันั �นระยะห่างระหว่างเสาตู้รองคานรับตงจะต้องไม่

เกิน 215.49 cm. แต่เพื	อให้ดเูหมาะสมจงึเลือกใช้เป็น 200 cm. เมื	อใช้คานรับตง [] -

 100 x 50 x 2.30 mm. @ 1.25 m. 

 

4.ออกแบบเสาตู๊หรือเสาคาํยัน 
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4.1 ข้อมลูการออกแบบ 

-เสาตู๊สงู 1.70 m. (เท่าไรก็ได้ขึ �นอยู่กบัผู้ออกแบบ) 

-พื �นที	เทียบเท่าสําหรับนําหนกับรรทกุเพื	อการออกแบบ = 1.25 x 2.00 = 2.50 m.2 

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

4.2 นํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อเสาตู๊  (ในพื �นที	 2.50 m.2) 

รวมนํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อเสาตู๊  = 873.50 x 2.50 = 2,183.75 kg. say 2,500 kg. 

ดงันั �นนํ �าหนกับรรทกุที	กระทําต่อเสาตู๊แต่ละตวั = 2,183.75/2 = 1,250 kg 

       4.3 ออกแบบขนาดหน้าตดัของเสาตู๊  

           -หาพื �นที	หน้าตดั (A) ที	

ต้องการ = Fc/(0.60Fy) = 1,250/(0.60 x 2,400) = 0.87 cm.2 

-เปิดตารางเหล็ก Pipe เลือกขนาดเหล็กโดยใช้ค่า A = 0.87 cm.2 เป็นค่าตํ	าสดุ

ในการเลือกขนาดหนาตดัเหล็ก 
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4.4 ตรวจสอบหน่วยแรง 
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1. หาหน่วยแรงอดัที	ยอมให้ 

-หาค่า K จากตารางเมื	อการต่อที	ปลายบน-ล่าง เป็น hinge ได้ K = 1.0 

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

หลกั)…ผ่าน 

-หา S = √ [(2EsW2)/Fy] =√  [(2 x 2.04 x 106 x (22/7)2)/2,400] =129.58 

-เนื	องจากค่าของ Cc < S ดงันั �นหน่วยแรงอดัที	ยอมให้ (Fac) จงึหาได้จากสมการ 

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

เมื	อค่า (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. ตรวจสอบขนาดหน้าตดัที	เลือกออกแบบ 

         -หาความสามารถในการรับแรงอดัตามแนวแกนได้จากสมการ (Fac)(As’) ≥ Fc 

    -ความสามารถในการรับแรงอดัตามแนวแกน 

     =(734.67 x 2.90)=2,130 kg.>1,250 kg….ผ่าน 

 

สรุป: ใช้เสาตู๊หรือเสาคํ �ายนัขนาด Pipe O – 42.70 x 2.30 mm 

หากต้องการออกแบบโดยใช้นั	งร้านสําเร็จรูป 

 

1.ต้องหาสเปคของเหล็กนั	งร้านมาก่อนดงัแสดง 

MAXIMUM LEG LOADS (Safety factor: 2) 

2,500 kg. per leg - Fame A - 1217B, A - 1217A, A - 917A 
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2,250 kg. per leg - Fame A – 1219 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เลือกใช้โดยเปรียบเทียบระหว่างนํ �าหนกัที	เราหามาได้กบัความสามารถในการรับ

นําหนกัของขาตั �งแต่ละ CODE ในที	นีเราได้ว่านํ �าหนกัที	ต้องการออกแบบ

คือ 1,250 kg. ก็ไปดวู่ามีมิติใกล้เคียงกบัที	เราออกแบบแล้วรับนํ �าหนกับรรทกุปลอดภยัได้

ไม่น้อยกว่า 1,250 kg.สมมติเลือกขาตั �งที	 CODE A-1217A (ซึ	งมีมิติใกล้เคียงกบัที	เรา

ออกแบบคือ ระยะห่างระหว่างคานรับตง  A และความสงู B) ซึ	งรับนํ �าหนกับรรทกุ

ปลอดภยัได้ 2,500 kg./ขา > 1,250 kg. 
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กรณีศึกษา structural modelling of support scaffold systems 

(เอกสารอ้างอิง : http://www.slideshare.net/germanirwin/presentation-of-
scaffolding?related=2) 
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เนื �อหารายงานส่วนที	 2 ความปลอดภยัในการตดิตั �งใช้งาน 

   อันตรายจากงานนั	งร้าน  

   (เอกสารอ้างอิง : สํานกังานความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน) 

   อนัตรายจากงานนั	งร้าน มกัจะพบเสมอในหน่วยงานก่อสร้าง เพราะมีการใช้งานตลอดเวลา 
ตั �งแต่เริ	มต้นจนสิ �นสดุ กล่าวคือ เมื	อเริ	มทําชั �นที	สองขึ �นไปต้องทํานั	งร้าน และคํ �ายนัจนกระทั	ง
โครงสร้างทั �งหมดเสร็จ จึงเริ	มการตกแต่งภายในและภายนอก การตกแต่งภายนอกต้องตั �ง
นั	งร้านจากชั �นล่างสดุจนกระทั	งถึงชั �นบนสดุ ถ้าโครงสร้างสงูมากอาจใช้นั	งร้านชนิดแขวนเข้า
ช่วย เพื	อให้การตั �งนั	งร้านจากข้างล่างไม่ต้องต่อชั �นไปสงูมากนกั  อนัตรายที	มกัเกิดขึ �นกบั
ผู้ปฏิบตัิงานในการใช้นั	งร้าน 

1. การพงัของนั	งร้าน เป็นสาเหตทีุ	ทําให้คนงานได้รับอนัตรายอย่างมาก การพงัของนั	งร้าน
มีสาเหตมุากมาย เช่น 
1.1  รับนํ �าหนกัการบรรทกุมากเกินไป เป็นเพราะคนงานขึ �นไปมากเกินไป หรือกองวสัด ุ    
ไว้มากเกินความจําเป็น 
1.2  วสัดนํุามาใช้ไม่สมบรูณ์ เช่น ใช้ไม้เก่าจนเนื �อไม้ยุ่ย หรือเป็นเหล็กที	คดงอเป็นสนิม 
1.3  การประกอบหรือติดตั �งไม่ถกูต้อง ถ้าเป็นนั	งร้านไม้มีการยดึด้วยตะปนู้อย หรือไม่
ถกูวิธี หรือนั	งร้านเหล็กใช้ส่วนประกอบไม่ครบ 
1.4  ฐานของนั	งร้านไม่แข็งแรงมั	นคง วางบนดินอ่อน บนเศษไม้ผ ุหรือวสัดทีุ	ไม่
แข็งแรง พอที	จะรับนํ �าหนกัได้  
1.5  จากการทํางานไม่ถกูวิธี เช่น การเทพื �นคอนกรีตโดยใช้ปั �มคอนกรีตจะไม่ไหลตาม
ท่อและจะสมุเป็นกอง ถ้าคนงานไม่ขยบัปลายท่อเพื	อเปลี	ยนที	กองของคอนกรีตใหม่ 
หรือเกิดจากคนงานโกยคอนกรีตไม่ทนัก็จะมีคอนกรีตกองใหญ่ ซึ	งคอนกรีตนี �จะมี
นํ �าหนกัมาก (1 ลกูบาศก์เมตรหนกัประมาณ 2,400 กิโลกรัม) ถ้าคิดรวมกบันํ �าหนกัของ
คนงานที	ขึ �นไปปฏิบตัิงานแล้ว จะทําให้คํ �ายนับริเวณนั �นรับนํ �าหนกัเกินกว่าที	ออกแบบไว้
เป็นสาเหตใุห้คํ �ายนัพงัทลาย  
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2. คนงานตกลงมาจากนั	งร้าน ไม่ใช่มีสาเหตจุากนั	งร้านพงัเท่านั �น ที	ทําให้คนงานตกลงมา
แต่ยงัมีสาเหตอืุ	น ๆ อีก ที	ทําให้คนงานตกลงมาจากนั	งร้าน เช่น 
2.1  คนงานประมาทเลินเล่อ เดินสะดดุวสัดบุนนั	งร้านแล้วพลดัตกลงมา  
2.2  คนงานทํางานเพลิน ทําให้ก้าวผิดเพราะไม่ทนัสงัเกตมองพื �นทางเดินบนนั	งร้าน 
เช่น ถอยหลงัเพื	อให้ทํางานชนิดโดยไม่ได้ดวู่าตอนนี �ยืนอยู่ริมนั	งร้านแล้ว  
2.3  อาจจะเป็นโรคปัจจบุนัทนัด่วน เช่น เป็นลม หน้ามืด ก็อาจจะทําให้ตกลงมาได้  
2.4  เกิดจากการพดัของลมอย่างแรง เช่น ขณะทํางานเกิดมีฝนตกกระทนัหนัและลมพดั
แรง พดัเอาคนงานตกลงมา กรณีเช่นนี �มีคนงานก่ออิฐโดนลมพดัทั �งคนทั �งกําแพงอิฐที	ยงั
ก่อไม่เสร็จตกลงมาเสียชีวิต 

3. การพงัทลายของนั	งร้านตกลงมาโดนอาคารที	อยู่รอบข้าง หรือบ้านพกัคนงานที	สร้างอยู่
ติดอาคารที	กําลงัก่อสร้าง เหตกุารณ์เช่นนี �พบในเขตชมุชนที	ต้องสร้างอาคารสงูในพื �นที	
ที	จํากดั โดยหลีกเลี	ยงไม่ได้ 

4. คนงานได้รับอนัตรายจากการเดินผ่านนั	งร้าน ในการทํางานของคนงานต้องเดินผ่าน
นั	งร้านที	ตั �งอยู่รอบอาคาร เพื	อเข้าไปทํางานแล้วต้องเดินผ่านคํ �ายนัของชั �นที	เทคอนกรีต
เสร็จใหม่ๆ หรือขึ �นไปตั �งนั	งร้านชั �นต่อไป ถ้าหากการตั �งนั	งร้านไม่เป็นระเบียบ 
ระเกะระกะ มีปลายของชิ �นส่วนนั	งร้านโผล่ยื	นออกมาคนงานอาจจะโดนทิ	มหรือเดินชน
ส่วนอนัตรายเหล่านั �นทําให้ได้รับบาดเจ็บได้ 

   ประเภทของนั	 งร้าน (Type of Scaffolds) 
   (นําเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง) 
   นั	 งร้านคืออะไร 
   นั	งร้านหมายถึง ที	ปฏิบตัิงานซึ	งจดัไว้สงูจากพื �นพื �นดินหรือสงูจากส่วนของอาคารหรือส่วน
ของงานก่อสร้าง สําหรับเป็นที	รองรับผู้ปฏิบตัิงานหรือวสัดใุนงานก่อสร้างหรืองานซอ่มบํารุง 
เป็นการชั	วคราว 
นั	งร้านที	ใช้ในงานก่อสร้าง งานปฏิบตัิการอตุสาหกรรมและงานปฏิบตัิการโรงงานมี 7 แบบคือ 

1. นั	งร้านแบบเสาเรียงเดี	ยว (Single Pole Scaffolds) 
2. นั	งร้านแบบยกพื �นอิสระ (Independent Scaffolds) 
3. นั	งร้านไม้ไผ่ (Bamboo Scaffolds) 
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4. นั	งร้านโครงสําเร็จรูป (Prefabricated Scaffolds) 
5. นั	งร้านยกพื �นกว้าง (Platform Scaffolds) 
6. นั �งร้านแบบยกพื �นคํ �ายนั (Cantilever Scaffolds) 
7. นั	งร้านแบบเท้าแขน (Bracket Scaffolds) 

   นั	 งร้านแบบเสาเรียงเดี	ยว (Single Pole Scaffolds) 
   เป็นลกัษณะนั	งร้านยืนเสาแถวเดียว อีกด้านใช้โครงสร้างของอาคารแทนฯ, ระยะห่างเสา
นั	งร้านต้องไม่เกิน 2 เมตร ระยะบวกที	ยอมรับ 15 เซนติเมตร, หากโครงสร้างนั	งร้านเป็นไม้หรือ
ไม้ไผ่ไม่แนะนําให้ใช้ในงานปฏิบตัิการอตุสาหกรรมหรือปฏิบตัิการโรงงาน 

 

 

นั	งร้านแบบเสาเรียงเดี	ยว 
 

   นั	 งร้านแบบยกพื �นอิสระ (Independent Scaffolds) 
   นั	งร้านแบบนี � จะติดตั �งจากพื �นดินหรือพื �นของอาคาร กรณีสงูเกินสามเท่าของความกว้างฐาน 
ต้องทําคํ �ายนัและยดึเกาะกบัโครงสร้างทั �งแนวดิ	งและแนวนอน, แบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท 

1. นั	งร้านยกพื �นอิสระแบบหอสงู (Independent-Tower Scaffolds) 
2. นั	งร้านยกพื �นอิสระแบบแขวนห้อย (Independent-Over Hung Scaffolds) 
3. นั	งร้านยกพื �นอิระแบบติดตั �งล้อเคลื	อนที	ได้ (Independent-Mobile Scaffolds) 
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ซ้าย-นั	งร้านแบบ Tower Scaffolds, กลาง-นั	งร้านแบบแขวนห้อยและขวาสดุเป็นั	งร้านแบบ
เคลื	อนที	ได้ 
 
   นั	 งร้านไม้ไผ่ (Bamboo Scaffolds) 
   นั	งร้านไม้ นั	งร้านไม้ไผ่ไม่แนะนําให้ใช้ในงานปฏิบตัิการอตุสาหกรรมหรือปฏิบตัิการ
โรงงาน ทั �งนี �อนัเนื	องมาจากคณุสมบตัิการรับแรงของไม้ มีหลายองค์ประกอบที	ควบคมุได้ยาก 
ตวัอย่างเช่น 

• สภาพตาไม้ สภาพเสี �ยนไม้ 

• อายไุม้ 

• ตําหนิเนื �อไม้เนื	องจากรอยกดัเจาะของมอดไม้ 

• ประเภทของไม้ ฯลฯ เป็นต้น 
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   นั	 งร้านโครงสาํเร็จรูป (Prefabricate Scaffolds) 
   นั	งร้านฯ จะถกูรองรับไว้บนฐานเกลียวปรับระดบั และจะต้องยดึโครงเหล็กไว้กบัโครงสร้างที	
มั	นคง ติดตั �งคํ �ายนัที	เสานั	งร้านกบัเสาสมอบก  
ข้อจํากดั : นั	งร้านแบบไม่มีแผ่นป้องกนัของตกฉะนั �นการใช้งานต้องใช้การควบคมุอบุตัิเหตุ
อย่างอื	นเช่นปิดกั �นพื �นที	 ฯลฯ ร่วมด้วย /ไม่สามารถปรับเฟรมให้กว้างหรือแคบตามต้องการได้ 
 

 
 

   นั	 งร้านแบบยกพื �นกว้าง (Platform Scaffolds) 
   มีรูปแบบเหมือนกบันั	งร้านแขวน แต่พื �นที	ปฏิบตัิงานและพื �นที	ใช้งานจะมากกว่า ส่วนมากจะ
ติดตั �งเหนือพื �นที	ซึ	งมีการสญัจรไปมาหรือมีการทํางานหนาแน่นทั �งด้านบนและด้านล่าง 
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นั	งร้านแบบยกพื �นกว้าง 
 

   นั	 งร้านแบบยกพื �นคํ �ายัน (Cantilever Scaffolds) 
   ส่วนสําคญัอยู่ที	คํ �ายนัพื �นเข้ากบัโครงสร้าง ไม่อนญุาตใช้กบังานหนกัเช่นงานที	ต้องวางสิ	งของ
ร่วมด้วย 
   ใช้คํ �ายนัติดตั �งยื	นออกไปด้านนอกโครงสร้างหลกัหรือนอกตวัอาคาร ท่อนั	งร้านจะถกูยดึเข้า
กบัโครงสร้าง เสาของนั	งร้านทํามมุกบัโครงสร้างหลกัไม่ดิ	ง ฉะนั �นการรับแรงตามหลกัวิศวกรรม
จะลดลง ไม่แนะนําให้ใช้เป็นชั �นยืนทํางานเท่านั �น, หากต้องการวางวสัดอืุ	น ควรให้วิศวกร กว. 
สามญั เป็นผู้ออกแบบการติดตั �ง ซึ	งแนวทางปฏิบตัิ วิศวกรจะให้ติดตั �งระยะเสาและตงหลกั ตง
เสริมถี	ขึ �นกว่าระยะปกติ 
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        ซ้าย : นั	งร้านแบบยกพื �นคํ �ายนั                                 ขวา : นั �งร้านแบบเท้าแขน 
 
   นั	 งร้านแบบเท้าแขน (Breaket Scaffolds) 
   เป็นนั	งร้านที	ออกแบบพิเศษเฉพาะงาน ต้องเชื	อมยดึโครงนั	งร้านเข้ากบัโครงสร้างหลกั ส่วน
ใหญ่จะใช้กบังานติดตั �งหอกลั	น แท็งค์ ที	ไม่สะดวกกบัการติดตั �งนั	งร้านแบบอื	นหรือไม่สะดวกที	
จะใช้รถกระเช้า EWP-Elevated Work Platform ช่วย 
 
   Main Structure of Tubular and Pre-fabricate Scaffolds 
   โครงสร้างนั	 งร้านแบบท่อประกอบและแบบโครงสาํเร็จรูป 
   (นําเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง) 
   โครงสร้างนั	 งร้านแบบท่อประกอบ (Tubular Scaffolds) 
   ศัพท์พื �นฐานที	ควรทราบ (Definitions) 
• Soleboard-แผ่นไม้รองฐาน หน้าที	กระจายแรงไปยงับนพื �นดินหรือพื �นอาคาร 

• Baseplate-แผ่นตีนรองเสา 

• Standard or Post-เสานั	งร้าน วางตามแนวดิ	ง, หน้าที	รับแรงที	เกิดจากโหลดและส่งถ่าย
ผ่านตีนเสา ผ่านแผ่นไม้รองฐานไปยงัพื �น 

• Ledgers or Runner-คาน วางตามแนวนอนอยู่ด้านในของเสา 

• Main Transoms-ตงหลกั วางบนคานชิดเสา 

• Intermediate Transoms-ตงเสริม วางบนคานตําแหน่งอยู่ระหว่างช่วงตงหลกัไม่ชิดเสา 
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• Bracing-คํ �ายนั ติดตั �งมมุทะแยงประมาณ 45 องศา ค่ายอมรับ 35-55 องศา 

• Toe Boards-แผ่นกนัของตก 

• Planks-แผ่นปพืู �นนั	งร้านเป็นไม้หรือแผ่นโลหะก็ได้ 

• Handrail, Midrail-รั �วบน รั �วกลาง  

• Access Way-ทางขึ �นจากบนัไดไปยงัพื �นนั	งร้าน  

• Scaffolding Ladder-บนัไดพาด ซึ	งใช้งานเป็นการเฉพาะกบันั	งร้าน  

• Foot Tie or Kicker-คานล่างสดุของนั	งร้าน  

• Base lift or First lift-นั	งร้านชั �นแรก ระยะตามแนวดิ	งนบัจากพื �นถึงคานตวัแรก  

• Lift height-ความสงูระหว่างชั �นนั	งร้าน  

• Bay width-ความกว้างนั	งร้าน  

• Bay length-ความกว้างช่วงนั	งร้าน ระยะห่างจากเสาถึงเสาด้านข้าง 

   โครงสร้างนั	 งร้านท่อประกอบ (Main Structure of Tubular Scaffolds) 
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   โครงสร้างนั	 งร้านแบบโครงสาํเร็จรูป (Prefabicate Scaffolds) 
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   Scaffolding Elements and Regulations 
   อุปกรณ์นั	 งร้านและข้อกาํหนดในงานนั	งร้าน 
   (นําเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง) 
อ้างอิงมาตรฐาน British Standard BS 5973 : Code of Practice for Access and Working 
Scaffolds 
 

 
 

แผ่นรองตีนนั	 งร้าน (Soleboard) 
• แผ่นรองตีนนั	งร้าน-ขั �นตํ	ากําหนดขนาดความกว้าง 220 มิลลิเมตร, ความหนา 35 

มิลลิเมตรและความยาว 460 มิลลิเมตร การกําหนดความกว้างและความยาวดงักล่าวเพื	อ
กําหนดพื �นที	กระจายแรงต้องไม้น้อยกว่า 10000 ตารางมิลลิเมตร 

• การใช้งาน-พื �นคอนกรีตเสริมแรงในตวัอาคารโรงงานอาจจะใช้หรือไม่ใช้แผ่นรองตีนนั	งร้าน
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ก็ได้ ส่วนพื �นที	อื	นต้องใช้ฯ ทั �งหมด ตวัอย่างเช่นพื �นถนน พื �นอาคารซึ	งไม่ใช่อาคารโรงงาน 
ตั �งนั	งร้านบนพื �นยกระดบั (Platform) เป็นต้น 

แผ่นรองตีนเสา (Baseplate)-ขั �นตํ	ากําหนดขนาดความกว้างและความยาว 150X150 มิลลิเมตร 
เสาทกุต้นทกุสภาวะใช้งานต้องใช้แผ่นรองตีนเสาร่วมด้วย 
ท่อนั	 งร้าน (Steel Tube) 
• ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนงัท่อ 2.8 มิลลิเมตร     

• ลกัษณะทางกายภาพต้องตรงไม่มีตําหนิซึ	งทําให้การรับแรงลดลงหรืออปุกรณ์นั	งร้านเองก่อ
ให่เกิดอนัตราย ตวัอย่างเช่นมีรอยปริแยก บบุ บิดเบี �ยวเสียรูป ผกุร่อน ขึ �นสนิมรุนแรง โก่ง
งอ มีรอยเชื	อม ส่วนปลายเป็นขอบคม ฯลฯ เป็นต้น 

เสานั	 งร้าน (Standard or Post) 
• การติดตั �งต้องดิ	ง  

• ระยะห่างเสาต้องไม่เกิน 2 เมตร  

• การต่อเสา ให้ใช้ข้อต่อแบบปลอกสวม (Sleeve Couplers) ต่อแบบเหลื	อมระดบัต่างชั �น
นั	งร้าน ห้ามต่อในระนาบเดียวกนัตําแหน่งเสาติดกนั 

คาน (Ledgers or Runner) 
• ติดตั �งตามแนวนอน รองรับโครงสร้างทางด้านข้างหรือรองรับโครงสร้างตามแนวความยาว 

คานถกูติดตั �ง ไว้ด้านในท่อเสาโดยใช้แคลมป์ตาย (Right Angle Couplers) 

• ระยะห่างของคานต้องไม่เกิน 2 เมตร 

• คานล่างสดุ (Foot Tie or Kicker or Lift) สงูจากพื �นวางฐานต้องไม่เกิน 15 เซนติเมตร 

• การต่อคาน ให้ใช้ข้อต่อแบบปลอกสวม (Sleeve Couplers) ต่อแบบเหลื	อมช่วงเสา ห้าม
ต่อคานในช่วงเสาเดียวกนั 

ตงหลักและตงเสริม (Main Transoms and Intermediate Transoms) 
• การติดตั �งต้องขนานนอนได้ระดบัตามแนวความกว้างนั	งร้าน ตงหลกัถกูวางพาดบนคาน

และยดึติดด้วยแคลมป์ตาย (Right Angle Couplers) ไว้กบัคู่เสา 

• ระยะห่างของตงต้องไม่เกิน 1.5 เมตร, ดงันั �นตงนั	งร้านจงึต้องติดตั �ง 2 ประเภทคือตงหลกั
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และตงเสริม โดยตงเสริมจะถกูติดตั �งบนคานด้วยแคลมป์แบบพาดยดึ (Putlog or Brace 
Couplers) ที	ช่วงกลางของความยาวระหว่างเสา (Bay length) 

• ส่วนปลายของตงต้องวางพาดเลยคานไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 

 
 

แผ่นปูพื �น (Scaffold Planks) : มีทั �งแผ่นปพืู �นโลหะและไม้, หากเป็นไม้ให้ยดึถือข้อกําหนดดงันี � 

• เนื �อไม้และขนาด-เป็นไม้เนื �อแข็งความหนา 38 มิลลิเมตร กว้าง 225 มิลลิเมตรและความ
ยาวไม่เกิน 3 เมตร  

• ลกัษณะทางกายภาพ-ต้องไม่มีตําหนิเกี	ยวกบัการโก่งงอ บิดเบี �ยว แตกหกัหรือปริแยก 

• Iron Hoop-เหล็กเส้นแบนหุ้มส่วนปลายไม้พื �น ต้องคงสถาพการยดึติดกบัสว่นปลายของไม้
แนบชิดและแน่นไม่หลดุหลวม 

• ความกว้างพื �นนั	งร้านขั �นตํ	าที	ยอมรับ-ทางเดินต้องมีแผ่นพื �นอย่างน้อย 2 แผ่น, บริเวณ
ทํางานอย่างน้อย 3 แผ่นและบริเวณทํางานพร้อมวางสิ	งของต้องปแูผ่นพื �นอย่างน้อย 4 
แผ่น 

• การติดตั �ง-ต้องต่อชนไม่เกยทบั ไม่มีช่องโหว่ซึ	งเป็นเหตใุห้วสัดรุ่วงหล่นลงไปเบื �องล่าง และ
ไม้พื �นต้องถกูขนัชะเนาะยึดกบัตงด้วยลวดเหล็ก 

• ส่วนปลายแผ่นปพืู �น ต้องพาดยาวเกินตงประมาณ 4 เท่าของความหนาหรือประมาณ 150 
มิลลิเมตร 

แผ่นกันของตก (Toe Boards)-ใช้มาตรฐานเดียวกบัแผ่นพื �นและให้ติดตั �งโดยรอบเพื	อกนัไม่ให้
ของตกลงเบื �องล่าง ให้ติดตั �งโดยยดึตดิกบัเสาหรือเสาเสริมด้วยแคลมป์ชนิดพาดยดึ (Putlog or 
Brace Couplers) 
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ราวกันตก (Guardrail)-ซึ	งประกอบด้วยรั �วบนความสงู 90-110 เซนติเมตรและรั �วกลางความสงู 
45-55 เซนติเมตรและความสงู 
 

  
 

บันไดนั	งร้าน (Scaffolds Ladder)-เป็นบนัไดชนิดเฉพาะงานนั	งร้าน 

• การติดตั �ง-ความลาดเอียงประมาณ 4 : 1 หรือ 75 องศา 

• ปลายบนัไดให้พาดเลยพ้นพื �นนั	งร้านอย่างน้อย 1 เมตร  

• บนัไดแต่ละช่วงชั �นกําหนดความสงูตามแนวดิ	งไม่เกิน 6 เมตร โดยช่วงชั �นล่างสดุให้บนัได
ติดตั �งนอกโครงสร้างนั	งร้านได้ แต่ช่วงชั �นอื	นให้ติดตั �งภายในโครงนั	งร้าน และระหว่างช่วง
ชั �นบนัไดต้องมีพื �นชั �นพกั  

• ทางเข้าระหว่างบนัไดกบัพื �นนั	งร้านให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตรแต่ต้องไม่
กว้างเกิน 40 เซนติเมตร เพราะจะมีภาวะเสี	ยงกบัผู้ปฏิบตัิงานอนัเนื	องจากการตกนั	งร้าน 

คํ �ายัน (Braces) 
• การติดตั �ง-มมุทะแยงประมาณ 45 องศา ค่าความเบี	ยงเบนยอมรับ +/-10 องศา, เพื	อ

กระจายนําหนกัหรือกระจายแรงระหว่างแนวดิ	งกบัแนวนอน (Trigonometry function : 
Cos45=Sin45=0.755)      

• ให้คํ �ายนัด้านความกว้างระหว่างชั �น คํ �ายนัตามแนวยาวระหว่างชั �นและคํ �ายนัตามแนวยาว
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คํ �ายนัรวมจากชั �นล่างสดุถึงชั �นที	 (3)  

• ลกัษณะการยดึคํ �ายนั-ให้ยดึกบัเสาใกล้หรือชิดกบั Foot Tie หรือคานมากที	สดุ โดยแคลมป์
ยดึยอมรับให้ห่างจาก Foot Tie หรือคานไม่เกิน 15 เซนติเมตร  

• ลกัษณะคํ �ายนั-มีสามแบบคือแบบ Zigzag Ledger, Cross Braces และ Alternative 
Method  ซึ	งโดยทั	วไปให้บลสูโคปสตีลแนะนําให้ใช้แบบซกิแซก 

 
 

. 
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อุปกรณ์จับยดึท่อ (Couplers or Joints or Fitting) 
• แคลมป์ตาย Right Angle Couplers (min. SWL 600 kgs) : ใช้กบังานจบัยดึqคานกบัเสา

หรือตงหลกักบัเสา  

• แคลมป์เป็น หมนุบิดได้ Swivel Couplers (min. SWL 600 kgs) : ใช้กบังานจบัยดึqคํ �ายนั 
ใช้ต่อท่อแบบทาบขนาน  

• แคลมป์พาดยดึหรือแคลมป์มือลิง Putlog or Brace Couplers : ใช้กบังานจบัยดึตงเสริม
กบัคาน จบัยดึราวกนัตก 

• ข้อต่อแบบปลอกสวม Sleeve Couplers : ปลอกสวมต่อท่อนั	งร้าน 

 

 
   Inspection and Safe Access-Safe Working Scaffolds  
   การตรวจสอบตรวจสภาพและความปลอดภัยในงานนั	งร้าน 
   (นําเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง) 
   ส่วนแรก : การตวจสอบตรวจสภาพนั	งร้าน 
   ต้องตรวจสอบตรวจสภาพนั	งร้านเมื	อไร 
• หลงัประกอบเสร็จ  

• ก่อนใช้งาน 

• เมื	อมีการต่อเติม แก้ไข ดดัแปลง 

• หลงัจากผ่านสภาพอากาศหรือสภาวะภยัธรรมชาติที	รุนแรงเช่นฝนตกหนกั ลมกระโชก
แรง แผ่นดินไหว ฯลฯ 

• งานโดนจกัรกลเคลื	อนที	 ยานยนต์กระแทก เฉี	ยวชน  
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• ทกุเจ็ดวนันบัตั �งแต่วนัอนญุาตให้ใช้นั	งร้าน 

 
 

   ใครเป็นผู้ตรวจสอบตรวจสภาพนั	งร้าน 
   พนกังานผู้ซึ	งมีความรู้ความสามารถเกี	ยวกบันั	งร้าน ซึ	งหมายถึงผู้ ที	ผ่านการฝึกอบรม
หลกัสตูรเกี	ยวกบันั	งร้าน จากหน่วยงานที	เชื	อถือได้ โดยโครงสร้างหลกัสตูรที	ได้มาตรฐานมีทั �ง
ภาคทฤษฏีเชิงปฏิบตัิการและการฝึกปฏิบตัิจริงภาคสนาม 

• ความรู้อาจได้มาจากการ อ่านและเข้าร่วมฝึกอบรมภาคห้องเรียน 

• ความสามารถได้มาจากการฝึกปฏิบตัิจริงโดยมีช่วงเวลาที	เหมาะสม ซึ	งรวมเวลาการ
ฝึกอบรมทั �งทฤษฏีเชิงปฏิบตัิการและภาคสนาม ไม่ควรน้อยกว่า 6 ชั	วโมง, วิทยากร
ฝึกอบรมต้องเป็น "ของจริง" แม่นยํา คม มีความสามารถถ่ายทอดฯ สู่ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม
เป็นอย่างดี 
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   ตัวอย่างป้ายตรวจสอบตรวจสภาพนั	งร้านท่อประกอบ 

 

 
   หวัข้อตรวจสอบตรวจสภาพนั	งร้านท่อประกอบ 
• มีแผ่นรองฐานท่อเสาและท่ออยู่ในแนวดิ	ง  

• ระยะห่างระหว่างท่อเสาและระหว่างท่อนอนถกูต้อง  

• นั	งร้านถกูยดึกบัโครงสร้างหลกัแข็งแรง มีมากจดุเพียงพอ  

• แคลมป์ยดึนั	งร้านไม่หลวมคลอน   

• ปลอกสวมต่อท่อ ในระนาบเดียวกบั-ติดกนัต้องเยื �องเหลื	อมกนั ทั �งท่อดิ	งและท่อนอน  

• ติดตั �งนั	งร้านโดยเลือกใช้แคลมป์ถกูชนิด  

• มีคํ �ายนัด้านหน้าและด้านข้างถกูต้อง  

• ความกว้างของพื �นทางเดินและพื �นทํางาน  

• พื �นนั	งร้านไม่เกยกนั ไม่มีช่องโหว่ที	วสัดจุะร่วงหล่นได้  

• มีการใช้ลวดเหล็กผกูมดัแผ่นพื �น  
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• ราวกนัตกประกอบได้ระยะและแข็งแรง  

• บนัไดถกูยดึตรึงมั	นคง ปลายบนเลยพื �น-สงูเพียงพอ ทางขึ �นลงบนัไดแต่ละชั �นเหลื	อมกนั
และมีมมุลาดเอียงถกูต้อง  

• ติดตั �งแผ่นกนัของตกโดยรอบ  

• ส่วนประกอบของนั	งร้านไม่กีดขวางทางเดินหรือทางขึ �นลง  

• กรณีเป็นนั	งร้านเคลื	อนที	 ล้อต้องล็อคได้ และรับนํ �าหนกัได้ (ดคู่ารับนํ �าหนกัที	ล้อ)  

• ติดป้ายอนญุาตให้ใช้งานหลงัผ่านการตรวจสอบ 

    access and working scaffolds 

   ปฏบัิตกิารนั	 งร้านและความปลอดภัยในงานนั	งร้าน 
   งานเขียน เรียบเรียงและนําเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง  
   ส่วนที	สอง : ความปลอดภัยในงานนั	งร้าน 
   กฏหมายที	เกี	ยวข้อง 
   กฏกระทรวง-กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี	ยวกบังานก่อสร้าง พศ.๒๕๕๑ 
   ทบทวนความเข้าใจเบื �องต้นเกี	ยวกับงานปฏิบัตกิารบนที	สูง 
   Introduction-Hierarchy of Control 
   ปฏิบตัิการที	สงู หมายถึงงานหรือกิจกรรมที	ต้องขึ �นไปทําบนที	หรือบนสถานที	ซึ	งอยู่สงูจาก
พื �นดินหรือสงูกว่าพื �นอาคารเท่ากบัหรือมากกว่า 2 เมตร, เมื	อใดต้องปฏิบตัิการบนที	สงูให้
พจิารณาและยดึแนวทางปฏิบตัิดงันี � 

1. หากส่วนหนึ	งส่วนใดสามารถทําได้บนพื �นดินหรือพื �นอาคาร ให้เลือกปฏิบตัิบนพื �นเป็น
อนัดบัแรก, หากเป็นไปไม่ได้ 

2. เลือกทํางานบนพื �นยกระดบัถาวร (Permanent Platform) เป็นลําดบัที	สอง, หากเป็นไป
ไม่ได้หรือไม่มีพื �นยกระดบัถาวร  

3. เลือกการทํางานโดยใช้รถกระเช้าหรือนั	งร้าน, หากเป็นไปไม่ได้ 
4. เลือกใช้อปุกรณ์รั �งดงึจํากดัพื �นที	ผู้ปฏิบตัิงาน, หากเป็นไปไม่ได้ 
5. เลือกใช้อปุกรณ์ลดความรุนแรงเนื	องจากการตก, หากเป็นไปไม่ได้ 
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6. หยดุปฏิบตัิงานและขอคําแนะนําจากหวัหน้างานหรือวิศวกรควบคมุงาน 

   ลําดบัการเลือกปฏิบตัิการบนที	สงู โดยเลือกลําดบัที	ปลอดภยัมากที	สดุก่อนและหากเป็นไป
ไม่ได้จงึพจิารณาและเลือกลําดบัปฏิบตัิการที	ยุ่งยากกว่ามีภาวะเสี	ยงฯ มากกว่า เราเรียกว่า 
Hierarchy of Control, เพื	อให้เข้าใจมากขึ �น จะอธิบายขยายความดงันี � 
   พื �นยกระดับถาวร (Permanent Platform)-คือที	ซึ	งสร้างไว้เป็นการถาวร สงูจากพื �นดินหรือ
พื �นอาคารเท่ากบัหรือมากกว่า 2 เมตร ทั �งนี �วิศวกร กว. สามญัสาขาเครื	องกล หรือ กว.สามญั
สาขาโยธา เป็นผู้ลงนามรับรอง ทั �งนี �ต้องมีเงื	อนไขขั �นตํ	าดงัต่อไปนี � : 

• โครงสร้างทั �งหมดต้องรับแรงได้และมีค่าพกิดัความเผื	อในการรับแรงมากพอ 

• ต้องมีรั �วบน รั �วกลางและแผ่นกนัของตกยดึตรงชิดพื �นยืน ทั �งนี �รั �วบนต้องมีความสงู 90-
100 เซนติเมตร, รั �วกลางความสงู 45-55 เซนติเมตรและแผ่นกนัของตกสงูไม่น้อยกว่า 
10 เซนติเมตร 

 

Platform  ถาวรต้องประกอบด้วยรั �วบน-รั �วกลาง-และแผ่นกนัของตก 
 

   รถกระเช้าและนั	งร้าน (Elevated Work Platform-Scaffolds) 
• รถกระเช้ายกคนแบบขากรรไกร (Scissor Lift) : ตําแหน่งลดตํ	าสดุชดุกระเช้ายกคนจะ

วางลงแนบกบัส่วนฐาน ขณะยกจากระดบัตํ	าสดุถึงระดบัสงูสดุ จดุศนูย์ถ่วงของกระเช้า
จะไม่ออกนอกฐานรับแรง รถกระเช้าแบบนี �จะล้มควํ	าเมื	อพื �นรับแรงไม่มั	นคง ทรุดตวั 

• รถกระเช้ายกคนแบบกระเช้าติดปลายคนับมู (Boomlift) : อาจเป็นบมูท่อนเดียว
หรือบมูหลายท่อนก็ได้, มีหลายแบบ ส่วนที	นิยมใช้กนัมากจะเป็นแบบมียนิูตต้นกําลงั
ขบัเคลือนที	ไปมาได้ 

• กระเช้ายกคน (Man Basket) : ใช้ร่วมกบัรถเครน โดยใช้รถเครนยกขึ �นไปปฏิบตัิงานบน
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ที	สงู, กระเช้ายกคนต้องถกูออกแบบ-ลงนามรับรองแบบและกํากบัดแูลการสร้างกระเช้า
โดยวิศวกรผู้ มีใบอนญุาตฯ กว. สามญัสาขาเครื	องกลหรือวิศวกรโครงสร้าง ทั �งนี �ต้องมี
การตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้งานโดยหวัหน้างานและตรวจสอบตรวจสภาพรอบ 12 
เดือนโดยวิศวกร 

• นั	งร้าน (Scaffolds) : นั	งร้านถือได้ว่าเป็นอปุกรณ์หรือเครื	องมือขึ �นที	สงู ระดบัการใช้
งาน-ระดบัเดียวกนักบัรถกระเช้าและกระเช้ายกคน (Elevated Work Platform) ทั �งนี �
เนื	องจากงานปฏิบตัิการบนที	สงูมีลกัษณะต่างกนั ฉะนั �นการเลือกใช้อปุกรณ์, เครื	องมือ
ก็ต้องแตกต่างกนั 

   คําแนะนําเพิ	มเติมเกี	ยวกบัการใช้ EWP และนั	งร้าน : ผู้ ใช้รถกระเช้าต้องผ่านการฝึกอบรม
และได้รับใบอนญุาตให้ใช้ฯ จากหน่วยงาน ขณะอยู่ในกระเช้าต้องใช้ชดุลดความรุนแรง
เนื	องจากการตกร่วมด้วยเสมอ (ชดุลดความรุนแรงเนื	องจากการตกประกอบด้วย สายรัดลําตวั
แบบเต็มตวั, Shock Absorber และแลนยาร์ด), ส่วนการใช้นั	งร้านซึ	งผ่านการตรวจสอบตรวจ
สภาพหรือนั	งร้านเทคเขียว (Green Tag) ไม่ต้องใช้อปุกรณ์ดงักล่าวร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม
นั	งร้านและความปลอดภยัในงานนั	งร้านจะอธิบายและให้ความรู้โดยละเอียดในเมนนีู � 
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    อุปกรณ์รั�งดงึจาํกัดระยะผู้ปฏบัิตงิาน (Fall Restraint System)-อปุกรณ์จํากดัระยะ 
ประกอบด้วยสายรัดแบบเต็มตวัและสายคล้องเกี	ยวแบบสายแฝด ใช้เมื	อทํางานบนพื �นสงูขอบ
เปิด ตวัอย่างเช่นพื �นอาคารที	กําลงัก่อสร้าง เพลทฟอร์มโรงงานซึ	งยงัไม่สร้างรั �วกนัตก งาน
ปฏิบตัิการบนพื �นสงูซึ	งเข้าใกล้ขอบตกทั	วๆ ไป ฯลฯ, ใช้อปุกรณ์เพื	อบงัคบัระยะ รั �วดงึตวั
ผู้ปฏิบตัิงานป้องกนัไม่ให้ไปถึงขอบตก 

   เจตนารมณ์ในการใช้อปุกรณ์-เพื	อรั �งดงึบงัคบัระยะไม่ให้ส่วนเท้าของผู้ปฏิบตัิงานก้าวออกไป
ถึงขอบตก 

 

 

 

 

   อุปกรณ์ลดความรุนแรงเนื	องจากการตก (Fall Arrest System)-จากลําดบัการเลือกซึ	ง      
กล่าวถึงข้างต้น งานปฏิบตัิการบนที	สงูให้เลือกอปุกรณ์ลดความรุนแรงเนื	องจากการตกเป็น
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ลําดบัสดุท้าย ชดุอปุกรณ์ประกอบด้วยสายรัดแบบเต็มตวั Shock Absorber และสายคล้อง
เกี	ยวแบบสายแฝด 

   เจตนารมณ์ในการใช้อปุกรณ์-หากเกิดเหตตุกจากที	สงูผู้ปฏิบตัิงานต้องไม่กระแทกกบั
โครงสร้าง ต้องไม่กระแทกพื �นและไม่กระตกุหยดุทนัที ทั �งนี �อนัเนื	องมาจากความพกิารหรือตาย
ของผู้ปฏิบตัิงานมกัมาจากการตกกระแทกและการกระตกุหยดุ 

• หากเกดิเหตุทาํอย่างไร คนจงึจะไม่กระแทกพื �น-เทคนิคง่ายๆ คือจดุคล้องเกี	ยวต้อง
อยู่สงูจากพื �นไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร และจดุคล้องเกี	ยวต้องแข็งแรง 

• หากระยะคล้องเกี	ยวตํ	ากว่า 6.5 เมตร ใช้อุปกรณ์ชุดนี �ไม่ได้ใช่หรือเปล่า-คําตอบ
คือใช้ ใช้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะหากเกิดเหตตุกจากที	สงูก็กระแทกพื �น ตายอยู่ดี 
และต้องไม่ลืมว่าการทํางานบนที	สงูให้เลือกทํางานบนพื �นเป็นอนัดบัแรก หากเป็นไป
ไม่ได้-ให้เลือกทํางานบนเพลทฟอร์มถาวร หากเป็นไปไม่ได้-ให้เลือกใช้รถกระเช้าหรือ
นั	งร้าน หากเป็นไปไม่ได้-จงึจะพจิารณาเลือกใช้อปุกรณ์รั �งดงึลําตวัและอปุกรณ์ลด
ความรุนแรงเนื	องจากการตก 

• อุปกรณ์ชุดนี �ไม่กระตุกหยุดทันทแีละลดความรุนแรงเนื	องจากการตกได้
อย่างไร-Shock Absorber จะถกูออกแบบให้ทบพบัไปมา (ดภูาพประกอบ) หากเกิด
เหตทุบพบัจะค่อยๆ ขาดออกและคลายออกเป็นลําดบัขั �น ไม่กระตกุหยดุทนัที 

 
 

   ช็อคอฟัซอฟเบอร์ (Shock Absorber) คืออปุกรณ์ดดูซบัแรงกระแทก เมื	อเกิดการตก จะรั �ง
ผ่อนแรงเป็นลําดบัขั �นไม่กระตกุหยดุทนัที  
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   จดุคล้องเกี	ยวของอปุกรณ์ลดความรุนแรงเนื	องจากการตกต้องสงูไม่นอ้ยกว่า 6.5 เมตร ค่าที	
อ้างถึงเอามาจากไหน : ความยาว lanyard 2 เมตร และรวมความยาวทั �งหมดที	เป็นระยะ
ปลอดภยั=2.0+1.75+1.8+1.0=6.55 เมตร 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื	อง ความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยนั	งร้าน 
2. พระราชญญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2525 
3. กฏกระทรวงฉบบัที	 9 (พ.ศ.2528) ออกความตามในพระราชญญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.

2525 
4. อนัตรายจากนั	งร้าน,สํานกังานความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน 
5. รณรงค์ แสงตะเกียง,ประเภทของนั	งร้าน (Type of Scaffolds) 
6. รณรงค์ แสงตะเกียง,โครงสร้างนั	งร้านแบบท่อประกอบและแบบโครงสําเร็จรูป ( Main 

Structure of Tubular and Pre-fabricate Scaffolds) 
7. รณรงค์ แสงตะเกียง,อปุกรณ์นั	งร้านและข้อกําหนดในงานนั	งร้าน 

(Scaffolding Elements and Regulations) 
8. รณรงค์ แสงตะเกียง,การตรวจสอบตรวจสภาพและความปลอดภยัในงานนั	งร้าน 

(Inspection and Safe Access-Safe Working Scaffolds) 
9. รณรงค์ แสงตะเกียง,ปฏิบตัิการนั	งร้านและความปลอดภยัในงานนั	งร้าน (access and 

working scaffolds) 
10. ความรู้เกี	ยวกบัพื �นคอนกรีตอดัแรง,บริษัท ซี-โพส จํากดั http://www.c-

post.co.th/www/c-post/thai/producta.php 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อมร พมิานมาศ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,แนวทางออกแบบและก่อสร้างเพื	อป้องกนัตกึถล่มในพื �นไร
คาน 

12. ดร.ทยากร จนัทรางศ ุสํานกัควบคมุและตรวจสอบอาคาร,การออกแบบนั	งร้านเหล็ก
และความปลอดภยัในการติดตั �งใช้งาน วารสารกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

13. อาจารย์เสริมพนัธ์ เอี	ยมจะบก (วศม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลยัราช
ภฎัอดุรธานี,การออกแบบนั	งร้าน 

14. structural modelling of support scaffold systems 
http://www.slideshare.net/germanirwin/presentation-of-scaffolding?related=2 
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15. ดร.ชยัชาญ สทุธิการ,การออกแบบเพื	อเสถียรภาพของโครสร้าง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

16. ดร.เอกสิทธิ� ลิ �มสวุรรณ,แบบหล่อคอนกรีต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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เนื �อหารายงานส่วนที	 3 ตอบคาํถามตามหวัข้อที	กาํหนดให้                      

1.การออกแบบนั	งร้านมีนํ �าหนักอะไรบ้าง 

ตอบ-นํ �าหนักบรรทุกในแนวดิ	ง 

1. นํ �าหนกับรรทกุตายตวั ประกอบด้วย 

• ของคอนกรีตสดและเหล็กเสริม = 2,400 กก./ม.3 x ความหนา ม.(กรณีคอนกรีตอดัแรง

ใช้หน่วยนํ �าหนกัของคอนกรีต 2,450 กก./ม.3) 

• ของวสัดอืุ	นๆที	ฝังในคอนกรีต= 15 กก./ม.2  

• นํ �าหนกัของแบบนั	งร้านเองใช้ไม่น้อยกว่า  50 กก./ม.2 (ANSI.) 

2. นํ �าหนกับรรทกุจรใช้ไม่น้อยกว่า 245 กก./ม.2(และ 365 กก./ม.2 กรณีใช้รถเข็นสองล้อ
ช่วยงาน) ประกอบด้วย ตรงนี �ไม่เกี	ยวหรือ เป็นคนละเรื	องกบันํ �าหนกับรรทกุจรสําหรับออกแบบ

โครงสร้าง ถ้าออกแบบแผ่นพื �นกรณีเป็นอาคารเรียนจะใช้ที	อย่างตํ	า 400 กก./ม.2  

• ของคนปฏิบตัิงาน 

• ของเครื	องจกัรต่างๆ 

• วสัดหุน้างานที	สั	งมากองเก็บรวมถึงเศษขยะ-คอนกรีตที	เหลือ 

• แรงกระแทกเนื	องจากการเท-เขย่าคอนกรีต การทํางานของเครื	องจกัร 
3. นํ �าหนกับรรทกุรวม (ของนํ �าหนกับรรทกุตายตวั + นํ �าหนกับรรทกุจร) ใช้ไม่น้อยกว่า 450 

กก./ม.2 (และ 600 กก./ม.2กรณีใช้รถเข็นสองล้อช่วยงาน) 
-นํ �าหนักบรรทุกในแนวราบ 
1. นํ �าหนกักระทําต่อแบบพื �น (ต้องทําในสองทิศทางที	ตั �งฉากกนั ) ใช้จากค่ามากสดุต่อไปนี � 
คือ (รับโดยเสาตู๊หรือเสาคํ �ายนัและระบบคํ �ายนัด้านข้าง) 150 กก./ม. หรือ 2% ของนํ �าหนกั
บรรทกุตายตวั 

2. นํ �าหนกักระทําต่อแบบผนงั ใช้ค่ามากสดุต่อไปนี �คือ 80 กก./ม.2 หรือ 150 กก./ม. หรือแรงลม
ตามมาตรฐานของแต่ละพื �นที	 
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2.ขณะตดิตั �งนั	 งร้านจะตรวจสอบอย่างไร ว่านั	งร้านทาํงานได้ตามการออกแบบ 

ตอบ-กรณีส่วนของแบบนั	งร้านที	เป็นคาน (ทั �งตงและคานหลกั ) หากมีช่วงยาวที	
ต่อเนื	องกนั ตั �งแต ่

3 ช่วงขึ �นไป ให้ทําการวิเคราะห์และออกแบบเป็นแบบคานต่อเนื	อง ดงันั �นสมการที	ใชในการ 
ออกแบบและตรวจสอบคือ 

• M = (WL2)/10, V = (5WL)/8, ∆ = (WL4 )/(145IE) ≤ L/360…ใช้วิเคราะห์ 

• Fb = Mc/I = (6M)/(bd2), d = √(6M/bFb)…ใช้หาขนาดชิ �นส่วน 

• Fb = M/S = (WL2)/(10S), L = 3.16√(SFb/W)…ใช้ตรวจสอบ 

• Fs = (VQ/Ib), L = [Fs/(0.625W)](Ib/Q)…ใช้ตรวจสอบ 

• (WL4)/(145IE) = L/360, L = 0.743√(IE/W)…ใช้ตรวจสอบ 
   เมื	อ Fb = หน่วยแรงดดัที	ยอมให้, S = โมดลูสัของหน้าตดั, L = ช่วงระยะห่างระหว่างจดุรองรับ
, b = ความกว้างของหนาตดั, d = ความลกึของหน้าตดั 
-หากมีช่วงยาวที	ต่อเนื	องกนั 2 ช่วงลงมาให้ทําการวิเคราะห์และออกแบบเป็นแบบคานช่วง 
เดียวอย่าง่าย (Simple Support Beam) ดงันั �นสมการที	ใช้ในการออกแบบและตรวจสอบคือ 

• M = (WL2)/8, V = (WL)/2, ∆ = (5WL )/(384IE) ≤ L/360…ใช้วิเคราะห์ 

• Fb = Mc/I = (6M)/(bd2), d = √(6M/bFb)…ใช้หาขนาดชิ �นส่วน 

• Fb = M/S = (WL2)/(8S), L = 2.83√(SFb/W)…ใช้ตรวจสอบ 

• Fs = (VQ/Ib), L = [Fs/(0.50W)](Ib/Q)…ใช้ตรวจสอบ 

• (5WL4)/(384IE)= L/360, L = 0.603√(IE/W)…ใช้ตรวจสอบ 

-ในการออกแบบเสารับแบบนั	งร้าน(เสาตู๊  หรือเสาคํ �ายนั )ออกแบบตามวิธีการออกแบบ
โครงสร้างรับแรงอดั (ทั �งกรณีเป็นไม้และเป็นเหล็กรูปพรรณ) แต่โดยทั �วไปแล้วเสามกัจะมีขนาด
เล็กและชะลดู ซึ	งอาจโก่งเดาะได้โดยง่าย ดงันั �นจะต้องมีการใส่ระบบคํ �ายนัเขาไปช่วยเสริมใน
ส่วนนั �น 
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-การออกแบบเพื	อเสถียรภาพของโครงสร้ างตาม ANSI/AISC 360-10, Chapter C ได้ คํานงึถึง
ปัจจยัต่ าง ๆ ที	มีผลต่อเสถียรภาพของโครงสร้ าง และ แต่ละองค์อาคารของโครงสร้ างดงันี � 

• Flexural, shear และ axial deformations ขององค์อาคาร และ deformations อื	นๆที	มีผล
ต่อ displacements ของโครงสร้าง 

• Second-Order effects (ทั �ง P-∆ และ P- δ Effects) 

• Geometry imperfections (โครงสร้างจริงไม่ได้ดิ	ง และแนวองค์อาคารไม่ตรงตามแนวแกน) 

• การลดลงของ Stiffness เนื	องจาก inelasticity 

• ความไม่แน่นอนของ stiffness และ strength (stiffness และ strength ขององค์อาคารจริง ไม่
ตรงตามค่าที	ใช้ออกแบบ) 

-หน่วยแรงที	ยอมให้ของนั	งร้านและคํ �ายนั ต้องพจิารณาถึงการโก่งดดั (Bucking) ของนั	งร้าน
และคํ �ายนั 
-การแอ่นตวั (Deflection) และการเปลี	ยนรูป (Deformation) ของระบบนั	งร้านและคํ �ายนั ต้อง
พจิารณาการแอ่นตวัของคานและการหดตวัของเสาเมื	อมีนํ �าหนกับรรทกุมากระทํา ซึ	งต้อง
คํานวณและจดระดบัเผื	อไว้ (Camber)โดยทั	วไปการแอ่นตวัที	ยอมให้ประมาณ 1 ต่อ 200 ของ
ความยาวช่วงคาน หรือในกรณีที	เป็นโครงสร้างหลกัที	มีความสําคญั การแอ่นตวัที	ยอมให้
ประมาณ 1 ต่อ 500 ถึง 1 ต่อ 1,000 ของความยาวช่วงคาน 
-ในการออกแบบจะต้องมีการตรวจสอบการทรุดตวั (Settlement) ของจดุที	รองรับเสาของ
นั	งร้านและคํ �ายนัเพราะอาจทําให้ระดบัของไม้แบบคลาดเคลื	อนจนทําให้ความหนาของ
โครงสร้างมากกว่าที	ต้องการ รวมถึงต้องพจิารณาป้องกนัไม่ให้นั	งร้านและคํ �ายนัเกิดการกระทํา
กบัพื �นที	รองรับจนเกิดการวิบตัิในลกัษณะของการเฉือนทะล ุ(Punching Shear) 
-สติฟเนสของนั	งร้านและคํ �ายนัจะต้องเพียงพอต่อการต้านทานแรงกระทําด้านข้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ	งในกรณีของการก่อสร้างพื �นคอนกรีตอดัแรง ที	จะต้องพิจารณาแรงเสียดทานระหว่าง
ไม้แบบกบัคอนกรีตในขณะที	ดงึลวดอดัแรงอยู่ เนื	องจากคอนกรีตจะหดตวัและหลดุจากแบบ
หล่อ 
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3.ฐานที	นั	 งร้านกด จะคาํนวณอย่างไรว่ารับนํ �าหนักได้หรือไม่ 

ตอบ –หลกัารที	ควรพจิารณา ทฤษฎีการถ่ายแรง ตามเกณฑ์ของสมมตุิฐานคือ 

ก. นํ �าหนกัจากการก่อสร้างถือเป็นนํ �าหนกัชั	วคราว ดงันั �นจะถือว่าโครงสร้างมีความสามรถ
ในการรับนํ �าหนกัจรได้เพิ	มขึ �นอีก 1/3 ของนํ �าหนกัจรที	ออกแบบไว้ 

ข. การถ่ายแรงจากชั �นบนลงสู่ชั �นล่างผ่านเสาคํ �ายนั ซึ	งโครงสร้างของชั �นที	รองรับทั �งหมด
จะแอ่นตวัเท่ากนัทกุชั �น 

ค. กําลงัของโครงสร้างแต่ละชั �นที	รองรับและแปรตามค่าโมดลูสัยืดหยุ่นของคอนกรีตชั �นนั �น
ซึ	งจะพฒันาตามอาย ุชั �นที	เทไว้นานจะมีกําลงัมากกว่าชั �นที	มีอายนุ้อย 

ง. สดัส่วนของการรับแรงจะเทียบสดัส่วนกบักําลงัที	 28 วนั หรือกําลงัที	ระบไุว้คณูกบั
นํ �าหนกัจร แต่ทั �งนี �จะต้องไม่เกินค่านํ �าหนกัจรที	ออกแบบไว้ 

-การออกแบบฐานรองรับ สมมตุิว่า Bearing ในกรุงเทพมหานครใช้ 2 ตนัต่อตารางเมตร ใน
กรณีฐานแผ่ ไม่สามารถรับนํ �าหนกันั	งร้าน เสาต้องออกแบบเป็นตั �งบนเข็ม ค่า C=600 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร สําหรับดินในกรุงเทพ ฯ 

• สําหรับฐานรากแผ่แบบวางบนดิน  

ถ้าให้ P= นํ �าหนกับรรทกุทั �งหมดที	กระทํา,  A=พื �นที	ของฐานราก, q=หน่วยแรงดนัขึ �นทั �งหมด
ของดิน, qa=หน่วยแรงกดอดัหรือหน่วยแรงแบกทานของดินที	ยอมให้ 

จะได้ q = P / A ≤  qa 

• สําหรับฐานรากแผ่แบบวางบนเสาเข็ม 

ถ้าให้ R=นํ �าหนกัที	เสาเข็มแต่ละต้นต้องรับ, P=นํ �าหนกับรรทกุทั �งหมดที	กระทํา, n=จํานวนของ
เสาเข็ม, Ra=กําลงัรับนํ �าหนกัของเสาเข็มที	ยอมให้ 

จะได้ R = P / n ≤  Ra 

• สําหรับเหล็กหน่วยแรงแบกทานที	ยอมให้ตามมาตรฐานเหล็กรูปพรรณของ ว.ส.ท. 
คํานวณได้จาก 
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เมื	อFp=หน่วยแรงแบกทานที	ยอมให้ กก./ซม.2,Fy=หน่วยแรงดงึที	จดุครากของเหล็ก กก./ซม.2, 

P=แรงแบกทานที	ชิ �นส่วนจะรับได้, Ap=พื �นที	แบกทาน ซม.2 

จะได้ P=Ap.Fp ≤  Fp=0.90Fy 

• หน่วยแรงแบกทานที	ยอมให้สําหรับคอนกรีตตามมาตรฐานโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กของ ว.ส.ท. คํานวณได้จาก 

เมื	อFp=หน่วยแรงแบกทานที	ยอมให้สําหรับคอนกรีต กก./ซม.2,f’ci=กําลงัอดัของคอนกรีตใน

ขณะที	แบกรับ กก./ซม.2 

จะได้ Fp=0.25 f’ci 

• สําหรับการแบกทานของไม้ ค่าหน่วยแรงที	ยอมให้อาจเลือกใช้ตามข้อกําหนดตาม
มาตรฐานอาคารไม้ของ ว.ส.ท. 
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4.ถ้าฐานรับนํ �าหนักไม่ไหว มีวิธีแก้ไขอย่างไร 

ตอบ -ฐานรากของนั	งร้านและคํ �ายนั อาจใช้ฐานรากวางบนดินและฐานรากแผ่ หรือวางบน
โครงสร้างก็ได้ ในกรณีที	ดินฐานรากสามารถรับนํ �าหนกับรรทกุได้ดี มีการทรุดตวัน้อย อาจวาง
นั	งร้านบนคานเหล็กรูปพรรณเพื	อกระจายนํ �าหนกัลงสู่ดินฐานราก และป้องกนัไม่ให้นั	งร้านและ
คํ �ายนักระทํากบัพื �นที	รองรับจนเกิดการวิบตัิในลกัษณะของการเฉือนทะล ุ(Punching Shear) 

-ถ้าจําเป็นต้องใช้แผ่นเหล็กเป็นแผ่นแบกทานช่วย อาจพจิารณาคิดหน่วยแรงดดัในแผ่นแบก
ทานจาก Fb=0.75Fy ,เมื	อ Fb=หน่วยแรงดดัที	ยอมให้ 

-ฐานรองรับนั	งร้านควรพิจารณาถึงความมั	นคงแข็งแรงของดินที	จะรองรับนั	งร้านว่าแข็งแรง
เพียงพอที	จะรองรับนํ �าหนกับรรทกุที	ถ่ายลงมาจากเสานั	งร้าน โดยมีส่วนความปลอดภยั
เพียงพอหรือไม่ ขนาดของฐานควรออกแบบให้สมัพนัธ์กบัความสามารถของดินที	จะรับนํ �าหนกั 
เช่น ดินเหนียว ที	มีความสามารถในการรับนํ �าหนกั 2  ตนัต่อตารางเมตร โดยมีส่วนความ
ปลอดภยั 2 ตนั หากนํ �าหนกัจากเสานั	งร้านรวมกนัแล้วได้ 1 ตนั ก็ควรจดัขนาดฐานให้มีพื �นที	
รวม 1 ตารางเมตรเป็นอย่างน้อย เพื	อให้ได้ส่วนความปลอดภยัในการรับนํ �าหนกั 2 ตนั เป็นต้น 
หากไม่สามารถทําได้เนื	องจากเหตผุลใด เช่น สถานที	ไม่อํานวย หรือสภาพดินอ่อนก็ควรตอก
เสาเข็มรองรับให้มีจํานวนเพียงพอ วสัดทีุ	ใช้รองรับเป็นฐานนั	งร้านควรออกแบบให้แรงเลื	อนได้
พอเพียง และไม่แอ่นตวัเมื	อรับนํ �าหนกั ในกรณีทีใช้ฐานแผ่วางบนดิน ควรลอกหน้าดินออก
เสียก่อน   ความแข็งแรงของฐานรองรับควรออกแบบให้มีความแข็งแรงเท่า ๆ กนั หากจดุใดจดุ
หนึ	งมีความแข็งแรงด้อยกว่า อาจทําให้เกิดการทรุดตวัไม่เท่ากนั จนอาจเกิดการวิบตัิได้ 
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5.จะถอดนั	งร้านได้เมื	อไหร่ 

ตอบ 

1. การเทคอนกรีตในพื �นจะต้องกระจายคอนกรีตให้ทั	วบริเวณ อย่าให้คอนกรีตกองกระจกุ
ตวัที	บริเวณใดบริเวณหนึ	งมากเกินไป 

2. เนื	องจากนํ �าหนกัคอนกรีตเหลวที	กําลงัเทพื �นอยู่นั �น อาจมีนํ �าหนกัมากกว่านํ �าหนักจร
หลายเท่า ดงันั �นนั	งร้านคํ �ายนัพื �นที	จะเทจะต้องมีอย่างพอเพียงโดยอาจต้องคํ �ายนัใต้
พื �นมากกว่า 1 ชั �น ทั �งนี �วิศวกรต้องเป็นผู้ กําหนด 

3. พื �นที	เป็นฐานสําหรับการตั �งนั	งร้านคํ �ายนั หากเป็นพื �นคอนกรีตอดัแรงจะต้องดงึลวดอดั
แรงให้เรียบร้อย ก่อนตั �งนั	งร้านคํ �ายนั หากเป็นพื �นคอนกรีตเสริมเห็ลก จะต้องรอให้ได้
อายเุสียก่อนจงึตั �งนั	งร้านคํ �ายนัได้ 

4. การถอดนั	งร้านคํ �ายนั จะต้องรอให้คอนกรีตได้อายแุละได้กําลงัรับนํ �าหนกัเสียก่อนจึง
จะถอดคํ �ายนัได้ การรีบถอดคํ �ายนัเร็วเกินไปโดยที	คอนกรีตยงัไม่ได้อาย ุอาจทําพื �น
ถล่มลงมาได้ 

5. ในขั �นตอนการเทคอนกรีต จะต้องมีวิศวกรที	มีใบอนุญาตจากสภาวิศวกรควบคมุการ
ทํางานในทกุขั �นตอน รวมทั �งขั �นตอนการก่อสร้างที	สําคญัขั �นตอนอื	น 

 
-การที	จะพจิารณาคงคํ �ายนัไว้ครบ 100% หรือเหลือเพียง 75% หรือ 50% นั �นจะต้องพจิารณา
ให้ชดัเจนจนถึงกําลงัของโครงสร้างส่วนย่อย(Local effect) ที	จะมีต่อส่วนนั �นๆของโครงสร้าง 
ซึ	งจะต้องทําการวิเคราะห์โครงสร้างอย่างละเอียด โดยพจิารณากําลงัของคอนกรีตขณะนั �นเป็น
เกณฑ์ กําลงัที	จะต้องวิเคราะห์จะต้องครอบคลมุทั �งแรงดดัแรงเฉือนและการแอนตวั จะ
พจิารณาเพียงอย่างหนึ	งอย่างใดเพียงกรณีเดียวไม่ได้ 
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