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ผลกระทบที่มีต่อแรงภายในของเสา เน่ืองจากการทํางานพื้น Post tension “ข้ามช้ัน” 

ในงานก่อสร้างอาคาร เทคนิคการก่อสร้างที่เลือกใช้ มสี่วนสําคัญที่จะลดเวลาการก่อสร้างได้ หรือการ
เลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือทําให้การก่อสร้างสามารถ
ดําเนินการต่อได้จนแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 

การก่อสร้างพ้ืน Post tension ข้ามช้ันเป็นเทคนิคหน่ึงทีจ่ะช่วยลดเวลาการก่อสร้าง สว่นใหญ่จะ
นํามาใช้เมื่อต้องการทําพ้ืนช้ันบนหรือหลังคาก่อนทําพ้ืนช้ันล่าง อาจจะเน่ืองมาจาก ต้องการมีหลังคาก่อน หรือ
พ้ืนช้ันล่างประสบปัญหาจําเป็นต้องหยุดการก่อสร้างเพ่ือแก้ไข จึงข้ามไปทํางานงานช้ันบนก่อน 

การทํางานจะวางเหล็กเสริมของเสาสูงไปจนถึงช้ันบน โดยข้ามช้ันล่างไปก่อน ทั้งน้ีจําเป็นต้องฝาก
เหล็กเสริมของพ้ืน ที่จะต้องผ่านเสาไว้ก่อน โดยในงานพ้ืน Post tension อาจจะต้องฝากเหล็กเสริมบนของ 
Minimum bonded reinforcement ,เหล็กเสริมรับแรงเฉือนเจาะทะลุ (Punching shear reinforcement) 
(ถ้ามี) , เหล็กเสริมป้องกันการวิบัติต่อเน่ือง (Preventing progressive collapse rebar) ,เหล็กเสริมของหู
ช้าง (Corbel) เป็นต้น จากน้ันจึงเทคอนกรีตเสา  เมื่อเสาได้กําลังที่ต้องการแล้ว จึงดําเนินการเทพ้ืนโครงสร้าง
ช้ันบนแล้วดึงลวดอัดแรงเมื่อคอนกรีตได้กําลังตามที่ระบุ  หลังจากที่โครงสร้างช้ันบนแล้วเสร็จ จึงลงมาต้ังไม้
แบบแล้ววางลวดอัดแรงพ้ืน Post tension ช้ันล่าง แล้วเทคอนกรีต รอดึงลวดอัดแรงเม่ือคอนกรีตได้กําลัง
ตามที่กําหนด 

โดยปกติแล้ว พ้ืนช้ันล่างจะถูกออกแบบใหม้ีสมมติฐานว่า จุดต่อระหว่างพ้ืนและเสาไมส่ามารถถ่าย
โมเมนต์ได้ เน่ืองจากพ้ืนไม่ได้เทพร้อมเสา และเพ่ือเพ่ิมค่าความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืน รอบเสาควรจะมีหู
ช้างเพ่ือรองรับพ้ืนช้ันล่างที่ทําการก่อสร้างภายหลัง 

การทํางานข้ามช้ันในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลกระทบกับค่าโมเมนต์และแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเสา เมือ่
เทพ้ืนแล้วดึงลวดอัดแรงช้ันบนค่าโมเมนต์และแรงเฉือนจะน้อยเน่ืองจากเป็นเสาสูง  แต่เมื่อลงมาทํางานพ้ืนช้ัน
ล่างทําให้ความสูงของเสาลดลง ค่าโมเมนต์และแรงเฉือนของเสาจะสูงขึ้น  โดยจะแสดงเป็นกรณีตัวอย่าง ดังนี้ 
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อาคาร 3 ช้ัน  เป็นพ้ืนFlat plate  post tension หนา 0.25m ต้ังอยู่บนเสาขนาด 0.50x0.50m สูง
ช้ันละ 3.5m สร้างพ้ืนช้ันล่างแล้วเสร็จ  จากน้ันทําการก่อสร้างข้ามช้ัน โดยข้ามไปสร้างช้ันที่ 3 ก่อน ดังรูป 

 

หลังจากดึงลวดช้ันที่ 3 แล้วเสร็จ นํ้าหนักของพ้ืนและผลจากการดึงลวดอัดแรง ทําให้มคี่าโมเมนต์และ
แรงเฉือนในเสา ดังรูป 
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จากน้ันลงมาทําการก่อสร้างพ้ืนช้ันที่สอง เมื่อดึงลวดช้ันที่ 2 แล้วเสร็จ นํ้าหนักของพ้ืนและผลจากการ
ดึงลวดอัดแรง ทําให้มีค่าโมเมนต์และแรงเฉอืนในเสา ดังรูป 
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นอกจากผลท่ีเกิดกับเสาแล้ว จะมีผลที่เกิดกับโมเมนต์ในพ้ืนที่มีค่าลดลงบา้ง ซึ่งมีค่าไม่มากนักในกรณทีั่วไป   
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จากตัวอย่างขา้งต้น สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี ้

 เสาขอบ Grid line 4 เสาขอบ Grid line 3 
Mmax 

Tons-m 

Vmax 
Tons 

Mmax 
Tons-m 

Vmax 
Tons 

เม่ือดึงลวดอัดแรงชัน้ท่ี 3 5.07 1.18 4.35 1.02 
เม่ือดึงลวดอัดแรงชัน้ท่ี 2 6.01 2.76 5.22 2.42 
%increase 18.54% 133.90% 20.00% 137.25% 

 

 โมเมนต์ในพืน้ End span 
Grid line 4 

โมเมนต์ในพืน้ End span 
Grid line 3 

M+max/ 
Tons-m 

M-max 
Tons-m 

M+max 
Tons-m 

M-max 
Tons-m 

เม่ือดึงลวดอัดแรงชัน้ท่ี 3 8.90 10.85 8.10 9.02 
เม่ือดึงลวดอัดแรงชัน้ท่ี 2 8.60 10.62 7.78 8.91 
%decrease 3.37% 2.12% 3.95% 1.22% 

 

ดังน้ันจะเห็นว่า การทํางานข้ามช้ันของพ้ืน post tension หลังจากที่ดึงลวดอัดแรงพ้ืนช้ันบนแล้ว จะ
ได้ค่าโมเมนต์และแรงเฉือนในเสาค่าหน่ึง  เมือ่ลงมาทําพ้ืนช้ันล่างดึงลวดอัดแรงแล้วเสร็จ กรณีน้ี จะทําให้มี
โมเมนต์ในเสาเพ่ิมขึ้นประมาณ 20% และจะทําให้แรงเฉือนในเสาเพ่ิมขึ้นมาก ในกรณีน้ีมากกว่า 100%  

 ส่วนโมเมนต์ในพ้ืนช้ันบน หลังจากที่ดึงลวดอัดแรงพ้ืนช้ันล่างแล้วเสร็จ ในกรณีน้ีจะมีคา่ลดลงไม่มาก
นัก ทั้งน้ีควรตรวจสอบทุกคร้ังในกรณีที่พ้ืนมี span ยาว หรือ LL มีค่ามาก 

 

เรียบเรียงโดย 

ภาคภูม ิวานิชกมลนันท์ [วย. 1924] 
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