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การพิจารณาออกแบบ POST TENSIONED SLAB 

 
 
ขอพิจารณาในการออกแบบพื้น Post Tension ขั้นตน 
 
 แมวาพื้น Post tension จะสามารถใชไดกับอาคารหลายประเภท แตในการออกแบบนั้นควร
จะตองพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของตางๆเพื่อใหพืน้ Post tension นัน้มีความเหมาะสมสอดคลองกัน
และไดผลดีทั้งในดานสถาปตยกรรม ดานโครงสราง ดานความประหยัด และดานความรวดเร็วในการ
กอสราง 
 

1.  ชวง Span และ Lay Out ของเสา   พื้น Post tension ชนิด Flat Plate สามารถใชไดกับชาง 
Span ต้ังแต Span สั้น ๆ เชน 4 เมตร ไปจนถึง 12 เมตร แตชวงที่จะทําใหคากอสรางประหยัดจะอยู
ระหวางประมาณ 6 - 9 เมตร ในกรณีที่ชวง Span ยาวกวา 10 เมตร ควรใชแผนพืน้ที่มี Drop Panel  
 ชวง Span ภายในที่มีขนาดเทา ๆ กัน จะใหความประหยัดมากกวาพื้นที่มีชวง Span แตกตาง
กันสําหรับชวง Span ภายนอกนั้น ควรมีความยาวประมาณ 0.8 เทาของชวงใน หรอืถา Span ริมสุดเปน
พื้นยื่น (Cantilever slab) ก็ควรมีความยาวประมาณ 0.25 - 0.3 เทาของ Span ใน (รูปที่ 2) 
 
 การกําหนดชวงเสาริมและความยาวของคานปลายอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
     

ชวงเสาใน L  -  ชวงเสาริมที่เหมาะสมและ 
   ประหยัด = 0.75 - 0.8 L 
-  ชวงคานยื่นปลายอิสระที่เหมาะสม 
   และประหยัด = 0.25 – 0.3 L 

          รูปที่  2 
 
 สําหรับความหนาของแผนพืน้ Post tension นั้นจะอยูประมาณ 1/40 -1/45 เทาของความยาว
ชวง Span 
 
2.   ขนาดของแผนพืน้    เนือ่งจากพื้น Post Tension ใชลวดแรงดึงสูงยาวตอเนื่องตลอดขนาดพื้น โดย
มีหัวยึด (Anchorage) อยูทีข่อบพื้นทั้ง 2 ดาน ฉะนั้นหากพื้นมีขนาดใหญขึน้ก็จะทําใหประหยัดจํานวน
หัวยึดได เชน พื้นที่มีชวง Span 8.0 x 8.0 เมตร  ขนาด 40x40 เมตร จะประหยัดกวาพื้น 16x16 เมตร 



 
 
3.   น้ําหนักบรรทุกจร    พื้น Post tension สามารถออกแบบใหรบัน้ําหนักบรรทุกจรปกติตามเทศ
บัญญัติ ไดโดยประหยัด ซึง่น้ําหนักบรรทุกจรดังกลาวจะมีขนาดประมาณ 100-500 กก/ม2  ในกรณีที่
น้ําหนักบรรทุกจรหนักมากกวาปกติ เชน ต้ังแต 1 ตัน/ม2 ขึ้นไป หรือน้ําหนักบรรทุกจรทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางมาก ๆ การใชพื้น Post tension จะไมไดเปรียบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนักในดาน
การประหยัด 
 
4.    รายละเอยีดทางสถาปตยกรรม 
      บริเวณหัวเสา   บริเวณใกลหัวเสาของพื้น Post tension จะเปนบริเวณที่เปนหนาตัดวิกฤติ 
(Critical Section) เพราะเปนบริเวณที่มีหนวยแรงเฉือนและหนวยแรงตัดสูง ในบางกรณีรายละเอียดทาง
สถาปตยกรรมอาจทําใหหนาตัดที่รับหนวยแรงดังกลาวมีความแข็งแรงนอยลง เชน  

- การเจาะชองเปดใกลเสา 
- การลดระดับพื้นบริเวณเสา 
- การกําหนดใหพื้นอมเสานอยเกินไป 

อยางไรก็ตามเราสามารถเพิ่มความแข็งแรงบริเวณของพื้นบริเวณนั้นใหรบัหนวยแรงที่เกิดขึ้นได 
ดังเดิม เชน การเสริม Shear Stirrup (รูปที่ 3) , Column Capital  (รูปที่ 4) หรือการใชคานคอนกรีต
เสริมเหล็กชวยรับแรง เปนตน 
 พื้นและคานคอนกรีตเสริมเหลก็   ระบบพื้นและคานคอนกรตีเสริมเหล็กสามารถสรางใหตอเนื่อง
กับระบบพื้น Post tension ได ทําใหผูออกแบบสามารถเลือกใชโครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็กในบางจุดที่
ไมเหมาะสมที่จะใชพื้น Post tension เชน บริเวณที่ชวง Span สั้น แตรับน้ําหนักบรรทุกมาก เปนตน 
อยางไรก็ตามการกอสรางโครงสรางคอนกรตีเสริมเหล็กตอกับพื้น Post tension จะตองระมัดระวังใน
เรื่องขัน้ตอน (Sequence) ของการเทคอนกรีต มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดรอยราวในสวนที่เปนคอนกรีตเสริม
เหล็กได โดยทัว่ไปโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กจะทําภายหลังจากการอัดแรงพืน้ Post tension แลว 
 
5.    Stiffening Element    แมวาโครงสราง Post tensioned Flat Plate สามารถออกแบบใหรับแรงลม
ได แตการที่โครงสรางเปน Ductile Frame อาจทําใหมี Sides way เกิดขึ้นมาก ดังนัน้ในอาคารสูงที่ใช
พื้น Post tension ที่ตองรับแรงลม จึงควรใช Stiffening Element เชน Lift Core, Service Core หรือ 
Shear Wall เปนโครงสรางสวนที่รับแรงลมรวมกับ Frame 
 พื้น  Post tension เปนแผนพื้นที่มีความแข็งแรงในแนว Plane ของตัวเองมาก (Rigid Floor 
Diaphragm) แผนพื้นจึงสามารถถายแรง Lateral Force จากจุดตาง ๆ ของอาคารที่รับแรงลมเขาสูสวนที่
เปน Stiffening Element ไดดีมาก 
 ตําแนงของ Stiffening Element นั้น นอกจากมีผลตอการรับแรงลมแลวยังมีผลตอการเหนี่ยวรั้ง 
(Restraints) ตอการหดตัว เนื่องจากการอดัแรงดวย ซึ่งหากมีการเหนีย่วรั้งมากเกินไป โดยไมปองกัน
แกไขแลว อาจทําใหตัว Stiffening Element เกิดความเสียหายเพราะแรงตัด หรือแรงเฉือนอันเนื่องมา 
จากการเหนี่ยวรั้ง หรืออาจจะทําใหแผนพืน้เสียหาย เพราะแรงอัดสูญหายไปใน Stiffening Element 
หมด แตอยางไรก็ตามสามารถแกไขปญหาตาง ๆ เหลานีไ้ดโดยใชเทคนคิการกอสรางที่เหมาะสม 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

SHEAR STIRRUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปที่ 3 

 
 

    SECTION    A   -    A 
 
 
 
 
 

 

COLUMN CAPITAL DETAIL 
 

รูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 



6.   วัสดุ อุปกรณ และผูกอสราง 
 6.1   คอนกรีตพื้น Post tension   มีหนวยแรงเกิดขึน้สูงทั้งบริเวณหัวเสาและบริเวณหัวยึด
คอนกรีตที่ใชในงานควรเปนคอนกรีตที่ดี มีกําลังสูง และมีความสม่ําเสมอ โดยทั่วไปคอนกรีตที่ใชจะมี
กําลังอัด 320 กก/ซม2 ที่ 28 วัน (Cylinder Strength) และจะทําการดึงลวดเมื่อคอนกรีตมีกําลังอัด     
240 กก/ซม2 ในการเทคอนกรีตจะตองทําใหเนื้อคอนกรีตมีความสม่ําเสมอ ไมใหเกิด Segregation ตองมี
การ Compaction ที่ดี เพื่อไมใหคอนกรีตเปนรูพรุน และจะตองมีการบมในสนามที่ดี 
 6.2   ไมแบบ   ไมแบบเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดความเร็วในการกอสราง และมีผลตอคา
กอสรางมาก การพิจารณาเลือกชนิดแบบหลอตองทําดวยความรอบครอบโดยพิจารณาถึงองคประกอบ   
ตาง ๆ เชน ลักษณะโครงสราง รายละเอียดแบบหลอแตละชนิด เครื่องมือยก ความชํานาญของคน     
เปนตน ไมแบบที่เหมาะสมกับระบบพื้น  Post tension ควรเปนไมแบบที่ติดต้ังงาย รวดเร็ว และจะ
รวดเร็วมากถาหากจัดไมแบบเปนลักษณะโตะ  ไมแบบตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะไมมีการแอนตัว
เมื่อรับน้ําหนกัคอนกรีต ควรจะมีผิวเรียบและสามารถปรับระดับแบบไดโดยงาย 
 6.3   อุปกรณอื่น   หากอาคารมีขนาดใหญ การใชอุปกรณการกอสรางอื่น ๆ ที่ทนัสมัย เชน 
Concrete Pump, Tower Crane, เครื่องแตงหนาคอนกรีต จะชวยใหการกอสรางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีขึ้น 
 6.4   ผูกอสราง   แมวางานกอสรางพื้น Post tension จะตองการความละเอียดรอบคอบในการ
ทํางานบางจุด เชน การวางลวด การดึงลวด เปนตน แตในสวนของงานทีเ่ปน Conventional เชน การตั้ง
แบบ การวางเหล็กเสริมธรรมดา การเทคอนกรีต นัน้ ก็มไิดแตกตางจากการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผูรับเหมากอสรางที่มีความสามรถทํางานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีมาตรฐาน ก็สามารถทํางานพื้น Post 
tension โดยมีมาตรฐานไดเชนเดียวกัน 
 
 ระบบพื้น Post tension สามารถตอบสนองความตองการทางดานสถาปตยกรรม ดานโครงสราง 
ดานความประหยัด และดานความรวดเร็วในการกอสราง แตการออกแบบระบบพื้น Post tension เพื่อให
ไดผลดีนั้น จะตองพิจารณาองคประกอบและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอและนํามาประกอบในการออกแบบ ซึ่ง
จะทําใหการเลือกใชพื้น Post tension สามารถใหผลตามจุดมุงหมายได 
 
 
 

 
 


