หนวยที่ 3 วิศวกรรมโครงสรางงานอาคาร
สวนประกอบของอาคารเบื้องตน ประกอบดวย หลังคาและโครงสรางหลังคา คาน เสา พื้น ผนังและฝาเพดาน ฐานราก เสาเข็ม
หลังคาและโครงสรางหลังคา หลังคา (roof) ทําหนาที่ปอ งกันฝน แดด ฝุน หลังคาทําใหอาคารมีความสวยงาม บงบอกถึงวัฒนธรรม
ทองถิ่น การออกแบบตองคํานึงถึงน้ําหนัก วัสดุที่เลือกใช
การถายน้ําหนัก (load distribution) น้ําหนักของหลังคาทั้งหมดจะถูกถายลงโครงหลังคาของอาคารและจะถายไปลงเสา

แป
จันทัน
อกไก
ดั้ง
อะเส
ขื่อ

มีหนาที่ รับน้ําหนักของหลังคา
มีหนาที่ รับน้ําหนักจากแป
มีหนาที่ รับน้ําหนักจากจันทัน
มีหนาที่ รับน้ําหนักจากอกไกที่อยูตามแนวจันทันเอก และสงใหหลังคามีทรงสูงขึ้นหรือแบบราบ
มีหนาที่ รับน้ําหนักจากจันทัน่ และยึดหัวเสาใหมั่นคง
มีหนาที่ รับน้ําหนักจากดั้งและยึดหัวเสาใหมนั่ คง

ประเภทของโครงหลังคา ปจจุบันนิยมกอสรางมี 2 ประเภทคือ
1. โครงหลังคาไม สรางจากไมเนื้อแข็ง เชนไมแดง ไมเต็ง ไมมะคาเหมาะกับหลังคาสังกะสี กระเบื้องลอนคู หรือลอนเล็กที่มี
น้ําหนักไมมาก
2. โครงหลังคาเหล็ก นิยมกันมาก หาไมยาก ราคาไมแพง และรับน้ําหนักไดมากขึ้น จะไดความยาวและความกวางของตัว
อาคารมากกวา

สวนประกอบของโครงหลังคาเหล็ก
1. แผนวัสดุมุงหลังคา (sheet) แผนกระเบื้องหรือแผนเหล็ก
2. แปเหล็ก (purlins) ทําจากเหล็กกลองหรือเหล็ก C ทําหนาที่รับน้าํ หนักจากแผนหลังคาไปสูจุดอื่นๆ ของโครงหลังคา
3. เหล็กยึดแป (sag rods) ใชยดึ แปไมใหโกงงอหรือบิดตัว
4. คานโครงเหล็กยึดโครงหลังคาเหล็ก (miner truss) เปนชิ้นสวนที่ยึดระหวางโครงหลังคาเหล็ก ทําหนาที่คลายกับดั้งในโครง
หลังคาไม แตมหี ลายชิ้น เพือ่ ยึดโครงหลังคาเหล็กใหมั่นคง แข็งแรง
5. เหล็กยึดทแยงโครงหลังคาเหล็ก (cross bracing) เหล็กเสนชวยยึดโครงหลังคาในแนวนอนกับหัวเสาของอาคาร
6. โครงเหล็ก (steel truss) เปนโครงเหล็กรูปทรงเปนหลังคาของอาคารเพื่อรับน้ําหนักหลังคา ถายลงสูเสาและฐานราก
คาน (beam) เปนสวนของอาคารที่รับน้ําหนักจากพืน้ ลงสูและพนังลงสูเสาของอาคาร รวมทั้งทําหนาที่ยดึ เสาของอาคารใหอยูใน
สภาพที่มั่นคงแข็งแรง แบงตามชนิดของวัสดุที่ใชกอสราง 3 ประเภท คือ
1. คานไม (timber beam) ทําจากไมเนื้อแข็ง เชนไมแดง ไมสัก รับน้ําหนักจากผนังไม หรือวัสดุทมี่ ีน้ําหนักเบา มีทั้งคานเดี่ยวและ
คานคู
2. คานคอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforced concrete beam) รับน้ําหนักไดมาก มีความคงทนสูง กอสรางงาย ราคาไมแพง เสริมเหล็ก
เขาไปเพื่อรับแรงดึงไดสูงขึน้ ใสปอกเหล็กเพื่อใหคานคอนกรีตสามารถรับแรงเฉือนไดดยี ิ่งขึ้น
3. คานเหล็ก (steel beams) ทําจากเหล็กขนาดใหญและหนา นิยมมากในปจจุบัน ไมใหญเทอะทะเหมือนคานคอนกรีตเสริม
เหล็ก รับแรงอัดและแรงดึงไดดี กอสรางงาย รวดเร็ว แตทนความรอนสูงๆ ไมได จะมีจุดออนในบริเวณจุดตอของคาน
ลักษณะของคานในอาคาร มี 3 ลักษณะคือ
1.คานชวงเดี่ยว รับน้ําหนักแลวถายเทน้ําหนักไปที่ปลายคานทั้งสองดานคือหัวเสา
2. คานแบบตอเนื่อง เปนคานที่ตอเนือ่ งกันตั้งแต 2 ชวงคานขึ้นไป มีแรงมากระทําบนคาน มีความตอเนื่องเรียงกันไป
3. คานยืน่ เปนคานยื่นออกไปจากอาคาร มีจุดยึดทีป่ ลายคานดานเดียวของอาคารเทานั้น เชน คานรองรับพื้นกันสาด หรือระเบียง
อาคาร

เสา (column) เปนสวนของอาคารที่ทําหนาที่รับน้ําหนักตั้งแตหลังคา โครงหลังคา ผนัง และคาน รวมทั้งน้ําหนักของสิ่งของที่วาง
อยูในอาคาร มีรูปราง วงกลม สี่เหลี่ยม หลายเหลี่ยม ตามแตจะออกแบบ แตตองมีความมั่นคง แข็งแรง รับน้ําหนักได มี 4 ประเภท
1. เสาไม (timber column) ทําจากไมเนื้อแข็ง ไมสกั ไมแดง ไมพยุง เปนตน ปจจุบันราคาแพงหายาก
2. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforce concrete column) ทําจากคอนกรีตใสเหล็กเสริมเพื่อเพิม่ กําลังในแรงรับแรงอัดและแรง
ดัด ซึ่งคอนกรีตจะรับแรงอัดได สวนเหล็กจะรับแรงดัดหรือแรงดึงไดดี ขนาดเสาจะเพิม่ ขึ้นตามน้ําหนักที่รับ เชน อาคาร 4 ชั้น ชั้นลาง
เสาขนาด 40 x 40 เซนติเมตร ชั้น 2 ลดลง 30 x 30 เซนติเมตร ชั้น3 25 x 25 เซนติเมตร ลดลงตามลําดับการรับน้ําหนัก ตาม
มาตรฐาน ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ว. ส. ท.) เสาเหลี่ยมมีเหล็กเสริมไมนอยกวา 4 เสน และไมนอยกวา 6 เสนในเสากลม
คอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวา 3 เซนติเมตร

3. เสาเหล็ก (steel column) เปนเสาที่ทําจากเหล็กรูปพรรณลวนๆ หรือนําเหล็กแผนมาประกอบกัน หรือทอเหล็กกลม เปนที่
นิยมเพราะน้ําหนักนอยกวา แตขอดอยคือทนความรอนไดไมดี เกิดวิบัติไดงาย กรณีอาคารเวิลดเทรดที่นิวยอรค ถูกโจมตีโดย
เครื่องบิน แลวเกิดเพลิงลุกไหม และทรุดตัวลงมาทั้งอาคาร

4. เสาเหล็กผสมคอนกรีต เปนเสาทีใ่ ชเหล็กรูปพรรณจากขอ 3 เทคอนกรีตหุมทับอีกครั้ง เพือ่ ใหสามารถรับน้ําหนักไดมากขึ้น
ทนไฟ ไดมากขึ้น

พื้น (slab) เปนสวนของอาคารที่รับน้ําหนักของสิ่งตางๆ รวมทั้งน้ําหนักของบุคคลผูอยูอาศัยอยูในอาคาร กอนจะสงน้ําหนักไป
ลงที่คานของอาคาร พื้นของอาคารยังเปนสวนที่ชวยยึดใหโครงสรางของอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึน้ มี 2 ประเภท คือ
1. พื้นไม (timber floors) เปนพื้นทีท่ ําจากไมเนื้อแข็ง เชน สัก ไมแดง ไมมะคา ไมพยุง ที่มีความแข็งแรง ไมยืดงอทนทานตอ
ปลวกหรือเมลงกินเนื้อ พืน้ จะรับน้ําหนักผานไปยังตง และถายน้ําหนักไปสูคาน

2. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ( reinforce concrete slab) มีหลายชนิด วางบนดิน วางบนคาน พื้นไรคาน พื้นกระทงชนิดไรคาน พื้นตง
ถี่ พื้นกระทง พื้นคอนกรีตอัดแรงดึงภายหลัง พื้นผสม พื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

แรงกระทําบนพื้น แบงเปน 2 ลักษณะคือ
1. น้ําหนักบรรทุกคงที่ (dead load) คือน้ําหนักของพืน้ ทั้งหมด รวมถึงน้ําหนักของอุปกรณสิ่งของที่นํามาวางถาวร เชนสุขภัณฑ
เครื่องกลึง ตูเย็นขนาดใหญ เปนตน
2. น้ําหนักบรรทุกจร (live load) คือน้ําหนักบรรทุกทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและตําแหนง เชน รถบรรทุก คน เครน
ผนังและฝาเพดาน
ผนัง (wall ) เปนสวนของอาคารทําหนาที่ปดกั้นความเปนสัดสวนของอาคาร มีทั้งผนังภายนอกอาคาร ผนังภายในอาคาร ทําหนาที่
หลายอยางเชน กันแดด กันฝน กันลม สรางความเปนสวนตัว ลดเสียงดัง ชวยใหอาคารสวยงามนาอยู มี 4 ประเภท
1. ผนังเบา (light wall) ผนังที่มีน้ําหนักนอย แยกประเภทไดงาย เชน ผนังไมแปรรูป ผนังกระเบือ้ งแผนเรียบ ผนังกระจก ผนังไม
อัด หรือผนังเหล็กแผนบาง
2. ผนังกอดวยวัสดุประสาน ไดแก ผนังกอดวยอิฐมอญ อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก อิฐมวลเบา บล็อกแกว หรือแผนหินเรียง ผนัง
ประเภทนี้จะตองมีปูนซีเมนตเปนวัสดุประสาน มีความแข็งแรงคงรูป ผนังประเภทนี้ มีน้ําหนักมากกวาประเภทแรกมาก
3. ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ไดแก ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่หลอสําเร็จจากโรงงาน นํามาติดตั้ง โดยมีสลักยึด ปจจุบันนิยมสูง
กอสรางไดเร็ว ราคาถูกกวาแบบที่ 2

4. ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังของอาคารกอสรางในสถานที่กอสราง โดยเสริมเหล็กรูปพรรณ ทําหนาที่คลายกับคานของอาคาร
มีน้ําหนักสูง นิยมกอสรางในชั้นใตดินของอาคารที่สัมผัสกับดิน น้ํา เชนผนังของสระวายน้ํา หรือผนังที่ดานหนึง่ เปนบอน้ํา
ผาเพดาน (ceiling) คือ แผนที่ดาดกรุหลังคา เพดาน หรือปดใตตง เพื่อปดสวนโครงหลังคา หรือสวนลางของพื้น ฝาเพดานแบง
ตามวัสดุที่ใชทําไดเปน 4 ประเภท ไดแก ไม กระเบื้องแผนเรียบ แผนยิบซั่ม อลูมิเนียม
ประโยชน 1. ชวยปดสวนตางๆที่ไมเรียบรอย
2. ชวยปองกันความรอนใตหลังคา
3. ชวยซอนอุปกรณไฟฟาตางๆ
4. ชวยปองกันเสียงจากหองบนชั้นถัดไป
5. ชวยตกแตงเพิม่ บรรยากาศตาง ๆ ภายในหองใหนาอยูอาศัยมากขึ้น
6. สําหรับฝาที่เปนวัตถุทนไฟ ชวยปองกันไฟได
ฐานราก (footing) เปนสวนสุดทายของอาคารที่รับน้ําหนักทั้งหมดของอาคารลงสูพื้นดิน ดังนั้นอาคารจะมัน่ คงหรือไมกต็ องอยูที่
ฐานราก หลักการทํางานคือ น้ําหนักทั้งหมดที่มาจากอาคารจะผานที่เสา แลวเสาจะสงตอมาที่ฐานราก หากฐานรากไมแข็งแรง ฐาน
รากรับน้ําหนักไมได อาคารจะทรุด แบงเปน 2 ลักษณะ
1. ประเภทของฐานรากตามลักษณะของที่รองรับ
- ฐานรากแผ (bearing footing) เปนฐานรากแบบกระจายออก โดยที่ใหดนิ เปนทีร่ องรับน้ําหนักทั้งหมด มักจะกอสรางที่ดนิ ทราย
แข็งแรงรับน้ําหนักไดเชนดินตามที่ราบสูง เชิงเขา

ฐานแผ
- ฐานรากบนเสาเข็ม (pile footing) เปนฐานรากแบบที่น้ําหนักทั้งหมดถายลงสูเสาเข็มที่รองรับฐานราก ตนเดียวหรือหลายตน
เข็มทําจากไม หรือคอนกรีต เหมาะกับดินที่รับน้ําหนักมากๆ ไมได เชน ดินเหนียวออน ดินฝุนแปง

ฐานรากบนเสาเข็ม
2. ประเภทของฐานรากตามลักษณะของน้ําหนักบรรทุก ไดแก
- ฐานรากตอเนื่องรับกําแพง (wall footing) เปนฐานรากที่รับน้ําหนักของอาคารที่ถายเทลงตามผนังหรือกําแพงเปนทางยาว
- ฐานรากเดี่ยว (single footing) เปนฐานรากรองรับน้ําหนักจากเสาเปนจุดๆ โดยเสาหนึ่งตนตอฐานรากหนึ่งฐาน นิยมใชกับอาคาร
ขนาดเล็ก เชน บานพักอาศัย
- ฐานรากรวม (combined footing) เปนฐานรากรองรับน้ําหนักจากเสาหลายๆ ตน ซึ่งมีตําแหนงของเสาอยูใกลกนั
- ฐานรากแพ (raft footing ) เปนฐานรากทีแ่ ผกระจายบนพื้นที่กอสราง เสาทุกเสาอยูบนฐานรากเดียวกัน เหมาะกับอาคารขนาดใหญ
หรืออาคารสูงเพื่อปองกันการทรุดตัวไมเทากันของอาคาร
- ฐานรากตีนเปด (strap footing) ฐานรากทีต่ ิดกับพื้นที่ของคนอื่นไมสามารถกอสรางฐานรากแพกับน้ําหนักของอาคารลงสูจุด
ศูนยกลางของฐานรากได จึงตองทําเปนรูปตีนเปดและใชคานรัด (strap beam) ระหวางเสา 2 เสา ของอาคารกอนจะลงฐานรากตีนเปด
ขอกําหนดของมาตรฐานฐานราก ตาม วสท. ไดกําหนดคาต่ําสุดของฐานราก
- ในฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาของคอนกรีตสวนที่อยูเหนือเหล็กเสริมที่อยูขอบฐานรากจะตองไมนอยกวา 15
เซนติเมตร
- ในฐานรากคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ความหนาของคอนกรีตที่ขอบนอกของฐานรากจะตองไมนอยกวา 20 เซนติเมตร สําหรับ
ฐานรากที่รองรับดวยดิน หรือไมนอยกวา 35 เซนติเมตร จากหัวเสาเข็มสําหรับฐานรากที่รองรับดวยเสาเข็ม

เสาเข็ม (pile) แบงออกเปน 6 ประเภท คือ
1. เสาเข็มไม (timber piles) ทําจากไมทมี่ ีลําตนตรง เชน ไมสนประดิพัทธิ์ ไมยูคาลิปตัส ไมโกงกาง เหมาะกับอาคารขนาดเล็ก เชน
บานพักอาศัย
2. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ( reinforce concrete pile) ผลิตจากการหลอคอนกรีตแลวเสริมดวยเหล็กเสน เหมาะกับอาคารขนาด
เล็กที่รับน้ําหนักไมมาก
3. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (prestressed concrete pile) ผลิตดวยเทคนิคการอัดแรงทีส่ ามารถรับน้ําหนักไดมากเปนพิเศษ ซึ่งใน
ปจจุบันเสาเข็มแบบนี้ไดรับความนิยมมาก
4. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบกลม (prestressed concrete spun pile) ผลิตดวยเทคนิคการอัดแรงใชแรงเหวีย่ ง รับน้ําหนักได
มากกวาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จะเปนทรงกลมกลวง เหมาะสําหรับอาคารขนาดใหญรับน้ําหนักไดมาก ๆ
5. เสาเข็มเหล็ก (steel pile) ทําจากเหล็กรูปพรรณตางๆ ใชชั่วคราว เสาเข็มแบบแผนเรียกเข็มพืด(sheet pile) ปองกันดินพังทลาย
ขณะทํางานกอสราง
6. เสาเข็มเจาะ (bored pile) ผลิตในพื้นที่กอสรางในกรณีที่ไมสามารถตอกเข็มไดเพราะสะเทือนรบกวนอาคารอื่น อาจแตกราว
และพัง จึงจําตองเจาะดิน เสริมเหล็กเสนแลวเทคอนกรีต บางชนิดเสริมดวยเหล็กรูปพรรณขนาดใหญเพื่อรับน้ําหนักที่มากขึ้น

การกําหนดคุณสมบัติของวัสดุกอสราง

งานดิน ดิน ( soil) เปนสวนแรกที่รองรับน้ําหนักทั้งหมดของอาคารที่ถายน้ําหนักจากฐานรากลงสูด ิน ดินจะตองแข็งแรงพอที่จะรับ
น้ําหนัก บางกรณีตองเพิ่มเสาเข็มมาชวยรับน้ําหนักของอาคาร การกอสรางจึงตองทําการตรวจสอบลักษณะของดิน
ดินที่ไมเหมาะสมในการรับน้ําหนัก ความสามารถในการรับกําลังต่ํา ไดแก ดินเหนียว ดินเหนียวทีม่ ีทรายปน หรือมีทราบปนแปง ดิน
ทรายแปงมีสารอินทรียพวกฮิวมัสปน
ดินที่เหมาะสมในการรับน้ําหนัก ดินทรายที่มีขนาดใกลเคียงกัน ดินทรายผสมกรวด กรวดปนทรายขนาดเล็ก มีความเหมาะสมเปน
บานรากใหกําลังสูง

การสํารวจดิน เจาะลึก 10-20 เมตร งานกอสรางอาคารทั่วๆ ไป 30-40 เมตรอาคารขนาดใหญ (ตาม พรบ ควบคุมอาคาร 2522 ) 10-12
เมตร อาคารบานพักอาศัย 2-3 ชั้น โดยวิศวกรปฐพี ในสภาพธรรมชาติลักษณะที่ตั้ง ดินเหนียวจะพบบริเวณริมน้ําหรือปากแมนา้ํ ดิน
ทรายบริเวณตนน้ํา ดินทรายแปงบริเวณที่ราบที่น้ําทวมถึง
งานไม พิจารณาจากความแข็งแรงทางกลและความทนทานของไมเปนสําคัญ ไดแก
- ไมเนื้อแข็ง หมายถึง ไมที่มนี ้ําหนักมาก มีความถวงจําเพาะสูง มีความทนทานดี
- ไมเนื้อออน หมายถึง ไมที่มนี ้ําหนักเบา มีความถวงจําเพราะต่ํา มีความทนทานต่ํา
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ว.ส.ท. ) จําแนกประเภทของไม 5 ประเภท
1. ไมเนื้อออนมาก
2.. ไมเนื้อออน
3. ไมเนื้อแข็งปานกลาง
4. ไมเนื้อแข็ง
5. ไมเนื้อแข็งมาก
การเลือกใชไมสําหรับงานกอสราง
-ทําเสา คํานึงถึงการรับน้ําหนักและความทนทานสูง ควรเลือก ไมแดง ตะเคียนทอง นนทรี มะคาแต เต็ง รัง มะคา
เคี่ยม อินทนิล เปนตน
- พื้นภายในอาคาร ตองเลือกไมมีความทนทาน และมีลายสวยงาม เชนไมสัก แดง ตะเคียนทอง เต็ง ประดู กระบาก รัง กะทอน
นนทรี กราด กวาว
- ทําคานและตง ตองเปนไมเนื้อแข็งมีความทนทานสูง เชน ไมเต็ง รัง
- ทําโครงหลังคา เชน อกไก จันทัน ใชไมมีความทนทานสูงน้ําหนักเบา เชน ตะแบก นนทรี พลวง
- ทําฝาและคราวฝา ไมเนือ้ แข็ง น้ําหนักเบา เชน เต็ง รัง
- พื้นภายนอกอาคาร ตองเปนไมเนื้อแข็งทนทานตอสภาพแวดลอม เชน ไมแดง ตะเคียนทอง เต็ง รัง
มาตรฐานกรมโยธาธิการเกี่ยวของกับงานไมไดแก มยธ . 104-2533 มาตรฐานงานไม
งานคอนกรีต (concrete) เปนวัสดุที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุหลัก 4 ชนิด น้ํา ปูนซีเมนต ทราย หิน
ปูนซีเมนต ทําหนาที่ประสาน ยึด กับวัสดุกอสราง ตามมาตรฐานสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกัน (ASTM) แบงเปน 5 ประเภท
1. ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา ใชกับงานทั่วไป ไมมีสภาวะอากาศรุนแรงหรือที่มีซัลเฟตสูง
2. ปูนซีเมนตปอรตแลนดดดั แปลง ใชกับสถานที่เกิดความรอนและทนซัลเฟตไดดี
3. ปูนซีเมนตปอรตแลนดใหกําลังอัดเร็ว ที่ใชงานตองการความรวดเร็วหรือถอดแบบเร็วในเวลาอันสั้น
4. ปูนซีเมนตปอรตแลนดเกิดความรอนต่ํา เปนปูนที่ใชในงานที่กอใหเกิดความรอนต่ํา ลดการแตกราว
5. ปูนซีเมนตปอรตแลนดทนซัลเฟตสูง เปนปูนที่ตองการกอสรางภายในบริเวณที่มอี ิทธิพลของซัลเฟต เชนน้ํา หรือดินที่มีดาง สูง
งานเหล็ก
ประเภทของเหล็กเสนปจจุบัน มี 2 ชนิด 1 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ (RB ) 2 เหล็กเสนขอออย (DB) มีครีบเพื่อจับ ยึดตอไดดีกบั
คอนกรีต

เหล็กรูปพรรณที่ใชในงานโครงสรางเหล็ก มี 2 ประเภท 1 เหล็กรูปพรรณจากเหล็กรีดรอน 2. เหล็กรูปพรรณจากการรีดเย็น
มาตรฐานงานกอสรางและมาตรฐานทดสอบวัสดุกอสรางที่สําคัญในประเทศไทยมี 3 หนวยงานคือ 1 กรมโยธาธิการ 2 วิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย 3. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
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