
ชองเปดในพ้ืน Post tension 

 

 ในการกอสรางอาคารเปนเรื่องปกติท่ีตองมีชองเปดสําหรับงานระบบหรือชองเปดเพ่ือความสวยงามในพ้ืนไรคาน

ตําแหนงชองเปดมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะสงผลกับกําลังในการรับนํ้าหนักของแผนพ้ืนโดยเฉพาะบรเิวณหัวเสาท่ีแผนพ้ืน

ตองการกําลังมากเพ่ือรับแรงเฉือนเจาะทะลุ (Punching shear) ดังน้ันการใหคําแนะนําแกผูกําหนดตําแหนงชองเปดจึงมี

ความสําคญั และถาจําเปนตองมีชองเปดในตําแหนงท่ีคอนขางวิกฤติโดยหลีกเลี่ยงไมได  เราจึงตองทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

และออกแบบแกไขใหแผนพ้ืนมีความแข็งแรงเพียงพอ 

ในการพิจารณาชองเปดในแผนพ้ืน จะขอจําแนกออกเปนสองลักษณะคือ 

1. ชองเปดท่ีกําหนดกอนการกอสราง 

2. ชองเปดท่ีเจาะเพ่ิมหลังการกอสราง 

1.ชองเปดท่ีกําหนดกอนการกอสราง 

 เน่ืองจากชองเปดสงผลเสยีกับกําลงัในการรับนํ้าหนักของแผนพ้ืน ถาเราทราบปญหากอน เราจะสามารถหาแนว

ทางแกไขหรือใหคําแนะนํา เพ่ือกําหนดใหไปอยูในตาํแหนงท่ีสงผลกระทบนอยท่ีสุดกับกําลังของแผนพ้ืนได  ใน Note on 

ACI318-05 ไดแนะนําตําแหนงและขนาดของชองเปด ดังรูป  
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ภาพแสดงตําแหนงและขนาดของชองเปด ท่ีไมสงผลกระทบตอกําลังของพ้ืน 

จากรูป กําหนดให l2 > l1 

- บริเวณ Middle strip ตัดกับ Middle strip สามารถมีชองเปดขนาดเทาไหรก็ไดท่ีไมกระทบการจัดระยะลวด

อัดแรง (ACI 13.4.2.1) 

- บริเวณ Column strip ตัดกับ Column strip แนะนําใหชองเปดมีขนาดไมเกิน l1/16 (ACI 13.4.2.2) 

- สําหรับบริเวณ Column strip ตดักับ Middle strip ใน ACI318 หัวขอ 13.4.2.3 กําหนดไววา เหล็กเสรมิท่ี

โดนชองเปดขวางจะตองไมเกิน ¼ ของปริมาณเหล็กเสริมท้ังหมดในแถบเสาหรือแถบกลางน้ันๆ (ACI 13.4.2.3)  

สําหรับพ้ืน post tension ในบริเวณน้ี การจัดระยะลวดอัดแรงในแนว Band direction จะเปนตัวกําหนด

ขนาดของชองเปด แสดงดังรูปดานลาง ดังน้ันในบริเวณน้ี การออกแบบพ้ืน post tension จึงควรวิเคราะหโดย

คํานึงถึงผลของชองเปดดวย 
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นอกจากน้ี ACI 13.4.2.4 ยังกําหนดใหตรวจสอบกําลังรับแรงเฉือนในบริเวณท่ีมีชองเปดดวย โดยชองเปดท่ีอยูใน

ระยะนอยกวา 10 เทาของความหนาพ้ืน (ACI 11.11.6) จะมีผลตอการคิดระยะเสนรอบรูปของหนาตดัวิกฤติ,bo แสดงดังรูป 

 

2.ชองเปดท่ีเจาะเพ่ิมหลังการกอสราง 

 ในการเจาะชองเปดหลังการกอสราง จําเปนจะตองวิเคราะหโครงสรางใหมทุกครั้งเพ่ือตรวจสอบผลของชองเปดท่ีทํา

ใหกําลังรับนํ้าหนักของแผนพ้ืนลดลง โดยบรเิวณชองเปดตองใชคาความกวางของ design strip ลดลง และถาชองเปดใหมมี

ตําแหนงใกลเสา จะตองคํานึงถึงกําลังรับแรงเฉือนเจาะทะลุท่ีลดลงดวย โดยท่ัวไปจะเลือกเจาะชองเปดในตําแหนงท่ีสงผล

กระทบกับพ้ืนนอยท่ีสุด และท่ีสาํคัญจะพยายามไมใหตดัลวดอัดแรงขาด 
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ในทํานองเดียวกับกรณีแรก ตําแหนงท่ีพยายามหลีกเลี่ยงในการเจาะชองเปด จะเปนพ้ืนท่ีหมายเลข 3 เพราะ

นอกจากทําใหกําลังรับนํ้าหนักลดลงแลว จะสงผลกระทบกับกําลังรบัแรงเฉือนเจาะทะล ุ

 ตําแหนงท่ีสงผลนอยท่ีสุดคือพ้ืนท่ีหมายเลข  1 เมื่อเจาะชองเปดใหมแลวตรวจสอบกําลังรับนํ้าหนัก โอกาสผานมี

คอนขางสูง 

 

 

 

 

 

 

ในพ้ืนท่ีหมายเลข 2 จะเปนบริเวณท่ีมีลวดอัดแรงแนว Band direction ทิศทางหน่ึงและลวดอัดแรงแนว Distributed 

direction อีกทิศทางหน่ึง ขนาดของชองเปด โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีหมายเลข 2 ท่ีมีลวดแนว Distributed direction จะสามารถเจาะชอง

เปดท่ีมีขนาดใหญกวา แตชองเปดท่ีมีขนาดใหญก็จะสงผลใหความกวางของ design strip ลดลง 

การตัดพ้ืนเพ่ือทําชองเปดตองใชเครื่องมือการตดัท่ีสามารถควบคุมแนวตัดใหไดตรงตามท่ีกําหนดไว และไมทําให

คอนกรีตในบริเวณอ่ืนเสียหายท้ังชองเปดรูปสี่เหลี่ยมและการ coring 

 

 

รูปแสดง การตัดพ้ืน 
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รูปแสดง  Coring 

 

 

 

รูปแสดง  scan หาตําแหนงของลวดอัดแรง 

กอนตัดพ้ืนถาไมตองการใหตัดถูกลวดอัดแรง ควรทําการ scan หาตําแหนงของลวดอัดแรงในบรเิวณท่ีตองการตัด

พ้ืน เพ่ือเปนการตรวจสอบกอนตดัพ้ืน 
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สําหรับในกรณีท่ีชองเปดท่ีเจาะใหมจําเปนตองตดัลวดอัดแรงบางเสนพ้ืนไรคานคอนกรตีอัดแรงระบบมีแรงยึดเหน่ียว 

(Bonded system) สามารถทําไดโดยจะไมมีการหดกลับของลวดอัดแรง เน่ืองจากมีปูน Grout ท่ีอยูภายในทอ Corrugated sheath 

เปนตัวจับลวดไว  การคดิกําลังของพ้ืนท่ีมีชองเปดใหมจะตองคํานึงถึงผลของลวดอัดแรงท่ีโดนตดัขาดดวย 

 เมื่อลวดอัดแรงโดนตัดขาด การถายแรงของลวดท่ีเหลืออยูจะเปลี่ยนไป โดยท่ีขอบชองเปดลวดตําแหนงน้ันจะมีคา

แรงอัดเปนศูนย และจะมีคาสูงข้ึนจนถึงคาเดิมกอนลวดขาดท่ีระยะเทากับระยะ Transfer length,Lt 

 

จะเห็นวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแรงในลวดอัดแรงมีลักษณะไมเปนเสนตรง แตสามารถทําเปนสูตรอยางงาย

เพ่ือใชในการคํานวณไดดังน้ี  Lt =1.5
𝑓𝑠𝑖
𝑓𝑐𝑖
′ db – 11.7 หนวยเปน cm โดยท่ี fsi คือแรงดึงในลวดเริม่ตน และ f’ci คือกําลังของ

คอนกรีตขณะดึงลวด ขณะท่ี ACI แนะนําใหใชคาโดยประมาณเทากับ Lt = 50db  ซึ่งจะไดคานอยกวาสูตรแรกเมื่อ fc’ มีคา

ต่ํา 

 

ดังนั้น  ในการทําชองเปดท่ีมีการตัดลวดอัดแรงขาดจะตองตดิตั้งอุปกรณเพ่ือยดึปลายลวดอัดแรงไมใหหดตัวกลับใน

อนาคต และคํานึงถึงแรงอัดท่ีลดลงในบริเวณรอบๆ ชองเปดท่ีตัดลวดขาด อาจจะตองเสรมิความแข็งแรงรอบชองเปดดวยวิธี

เสรมิเหล็กกันแตกรอบชองเปด โดยเปดชองเปดใหกวางกวาท่ีตองการ ติดตั้งเหล็กเสรมิรอบชองเปดแลวเทกลับตามขนาดชอง

เปดท่ีตองการ 
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อีกวิธีหน่ึงในการเสริมกําลังท่ีขอบชองเปดคือใชแผนเหล็กหรือ CFRP ในการเสริมกําลังรอบชองเปดท้ังผวิบนและผิว

ลาง ดังรูป 

 

 

สําหรับกรณีชองเปดท่ีจาํเปนตองเจาะใหมอยูใกลเสา ทําใหกําลังรบัแรงเฉือนเจาะทะลลุดลง สามารถเสริมกําลังรับ

แรงเฉือนเจาะทะลุเพ่ิมโดยใชหูชางเหล็ก ดังรูป   

 

จะเห็นวาการออกแบบพ้ืนท่ีมีชองเปดท้ังสองลักษณะ จําเปนจะตองมีข้ันตอนการตรวจสอบผลกระทบของชองเปด

ตอกําลังการรับแรงของพ้ืน ถาชองเปดมีขนาดเล็ก หรือไมไดอยูในแนว column strip ตัด column strip โดยท่ัวไปสามารถ

ใชวิธี Equivalent frame method โดยใชคาความกวางของ design strip ท่ีถูกตองได  และถาชองเปดมีขนาดใหญและอยู

ในบริเวณท่ีวิกฤติ ควรใชวิธี Finite element method ในการตรวจสอบ เพ่ือใหไดผลท่ีใกลเคียงพฤติกรรมจริงของโครงสราง

มากท่ีสุด 
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