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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอรายละเอยีดการออกแบบแผนพื้นคอนกรีตวางบนดินเพื่อรับน้ําหนักกองเก็บวสัดุ โดย
วิธีของ Portland Cement Association  เนื้อหาบทความกลาวถึง  ทฤษฎทีี่ใชออกแบบ คาพารามิเตอรที่เกี่ยวของ และ
ตัวอยางผลวิเคราะห  วิธีออกแบบนีใ้ชหลักการหนวยแรงใชงานโดยกาํหนดหนวยแรงที่ยอมใหจากคากําลังดัดของ
คอนกรีตหารดวยคาตวัประกอบความปลอดภัยเทากับ 2.0  การวิเคราะหหนวยแรงดัดทีเ่กิดขึ้นในแผนพื้นซึ่ง
พิจารณาใหรับน้ําหนกับรรทุกแผ คํานวณโดยสมการผลเฉลยเฉพาะของสมการเชิงอนุพันธที่กําหนดขึ้นจากโจทย
ปญหาคานวางบนวัสดยุืดหยุน  สุดทายผลวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาน้ําหนักแผที่ยอมใหใชกองเก็บวัสดุกบั
คุณสมบัติของแผนพื้น คํานวณไดจากการกําหนดเงื่อนไขใหคาหนวยแรงดัดสูงสุดของแผนพื้นเทากับคาหนวยแรง
ที่ยอมให  ผลของการวิเคราะหดังกลาวถูกนําเสนอในรูปตารางชวยการออกแบบ โดยจัดทําไวทั้งกรณกีารวาง
น้ําหนกับรรทุกแบบไมจัดวางผัง(Variable Layout) และกรณีการวางน้ําหนกับรรทุกแบบจดัผังตายตัว (Fixed 
Layout) 
 

Abstract  
This article presents guidelines for thickness design of industrial concrete floors on grade  

subjected to stationary loading, which recommended by Portland Cement Association. This article also 
describes design theory, related parameters, design procedures, and sample of design results. The entire 
design procedure is based on flexure. The allowable working stress is concrete flexural strength divided by 
factor of safety approximately 2.0. Flexural stresses in slabs, subjected to uniformly distributed loads, can 
be analyzed by using the solution of the governing differential equations based on the beam on elastic 
foundation problems. The correlation between allowable distributed loads and slab properties can be 
determined by equating critical tensile stresses to allowable working stress. The results of this analysis 
considered in two loaded-area cases, variable and fixed layouts. These results were presented in tabular 
form. 
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บทนํา 

น้ําหนกับรรทุกเนื่องจากการกองเก็บวัสด(ุStationary live load) เปนน้าํหนักบรรทุกแผวางโดยตรงบนแผน
พื้นครอบคลุมพื้นที่กวาง  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนปกติในอาคารโรงงาน หรือ โกดัง ถึงแมวาผลจากภาระ
น้ําหนกับรรทุกดังกลาวจะวกิฤตินอยกวาน้ําหนกับรรทุกที่กระทําเปนจุด เชนน้ําหนักเสา (post loads) ขาชั้นวาง
สินคา(rack-storage-leg loads) หรือน้ําหนกักดจากลอยานพาหนะที่ใชขนยายวัสดุอุปกรณในอาคาร แตการ
ตรวจสอบหนวยแรงที่เกิดขึน้ รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณขีดจํากัดของคาน้ําหนกัที่กองเก็บไดสูงสุดบน
แผนพื้นก็เปนขอมูลที่ผูใชงานควรทราบ บทความนี้นําเสนอรายละเอียดวิธีออกแบบพื้นคอนกรีตวางบนดินรับ
น้ําหนกัแผเนือ่งจากการกองเก็บวัสดุ โดยวิธีของPortland Cement Association (PCA) เรียงลําดับเนื้อหาตั้งแต
พื้นฐานของแนวคิดวิธีออกแบบ ความรูเร่ืองคุณสมบัติวัสดุที่ใชกอสราง  ทฤษฎีวิเคราะหหนวยแรงและความหนา
ของแผนพื้น ตารางชวยออกแบบ   จนถึงขอแนะนาํในการกอสราง 

 
แนวคิดของวธีิออกแบบ 

แนวคดิของวิธีออกแบบพื้นคอนกรีตวางบนดินคือ การเลือกคากําลังของคอนกรีตและความหนาของแผน
พื้นที่ใหผลคากําลังดัดมากพอจะรองรับผลรวมของหนวยแรงที่เกดิขึ้นจากสาเหตุตางๆ เชนน้ําหนักบรรทุกบนพื้น 
ความลา การยดืหดของเนื้อคอนกรีต แรงเสียดทานระหวางแผนพืน้กบัดินคันทาง ฯลฯ โดยไมใหแผนพืน้แตกราว
ขณะอยูในชวงอายุการใชงานที่ตั้งไว สําหรับการออกแบบแผนพืน้คอนกรีตวางบนดินของ PCA ใชวิธีประเมินคา
หนวยแรงในแผนพื้นที่น้ําหนักบรรทุกแผกระทําโดยทฤษฏี Beam on Elatic Foundations ของ Hetényi(1946) โดย
ระบุความหนาของแผนพื้นทีอ่อกแบบไดโดยกําหนดใหหนวยแรงดัดสูงสุดของแผนพื้นเทากับหนวยแรงใชงาน ผล
วิเคราะหที่ไดจะเปนความหนาของแผนพืน้คอนกรีตลวน (plain concrete) 

 
โมดูลัสแตกราวของคอนกรตี(Modulus of Rupture, MR) 

คาโมดูลัสแตกราวเปนคากําลังดัดของคอนกรีต(Flexural strength) ที่ใชออกแบบคํานวณความหนาแผนพื้น  
คาโมดูลัสแตกราวไดจากการทดสอบแรงดัดคานคอนกรีตลวนแบบเธริตพอยทตามมาตรฐาน ASTM C78 (Flexural 
Strength of Concrete Using Simple Beam with Third-Point Loading) วิธีทดสอบโดยสังเขปมีขั้นตอนคือ นํา
ตัวอยางคานคอนกรีตลวนอายุคอนกรีต 28 วัน ขนาดมาตรฐานหนาตดั 6”x 6” ที่จัดเตรียมความยาวใหมากพอจะ
วางพาดในชวงคานระยะ 18” ใสแรงกด 2 จุดบนคานทดสอบ ณ ตําแหนงที่แบงชวงคานออกเปน 3 สวนเทาๆกัน 
คาโมดูลัสแตกราว วเิคราะหไดจากคาหนวยแรงดัดขณะคานแตกหกั  ในทางปฏิบัติคาโมดูลัสแตกราวทีใ่ชออกแบบ
กอสรางแผนพื้นสามารถประเมินไดจากสมการความสัมพันธเชิงประจักษกับคากําลังอัดประลัยของคอนกรีต ซ่ึง 
PCA แนะนําใหใชคาระหวาง cf ′5.7  ถึง cf ′10 ตามลําดับ โดย cf ′  คือคากําลังอัดประลัย(หนวย psi) ของแทง
ตัวอยางคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเสนผาศุนยกลาง 15ซม.×30ซม. อายุคอนกรีต 28 วัน 

 
 



คาตัวประกอบความปลอดภยั (Factor of Safety, F.S. ) 
หนวยแรงใชงาน (Working stress) เปนคาขีดจาํกัดสูงสุดของหนวยแรงดัดที่ยอมใหเกิดในแผนพื้น

คอนกรีตขณะรับน้ําหนักบรรทุก คํานวณไดโดยใชคากาํลังดัดของคอนกรีตหารดวยคาตัวประกอบความปลอดภยัที่
เหมาะสม คาตัวประกอบความปลอดภยัที่นํามาใชออกแบบแผนพื้นคอนกรีตวางบนดินไมไดเปนคาที่กําหนดขึ้น
จาก Building Code แตเปนคาเชิงประสบการณที่มาจากการทดลองกําหนดคาขึ้นใชออกแบบกอสรางจริงใน
ภาคสนาม ควบคูกับการสังเกตสภาพและปริมาณความเสียหายของแผนพื้นที่เกิดขึ้นตามมา คาตัวประกอบความ
ปลอดภัยทีใ่ชโดยทั่วไปมีดังนี้ 

 
F.S.  = 2.0 เปนคา conservative value ที่นิยมเลือกใช เหมาะสมกบัสภาพการออกแบบกอสรางที่ไม

สามารถกําหนดหรือระบุคาพารามิเตอรสําคัญบางตัวไดใกลเคียงสภาพขณะใชงานจรงิ เชน 
คาน้ําหนักบรรทุก คุณสมบัติของวัสดุช้ันทางที่รองรับแผนพื้น ฯลฯ ซ่ึงมักเกิดขึน้ในการ
ออกแบบขั้นตน 

 
F.S.  = 1.7 เปนคา acceptant value ที่มาจากคา load factor ของการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริม

เหล็ก เหมาะสมกับสภาพการออกแบบกอสรางที่สามารถควบคุมปจจัยตางๆได เชน 
คุณสมบัติของวัสดุกอสราง ทราบคาน้ําหนักบรรทุกที่กระทํา วิธีกอสราง ฯลฯ 

 
F.S.  = 1.4 เปนคาตัวประกอบความปลอดภัยที่คอนขางต่ํา ควรระมัดระวังเปนพเิศษในการใชงาน ใช

ออกแบบกรณนี้ําหนกับรรทุกที่มีวาระในการรับภาระนานๆครั้ง และไมใชแรงกระแทก ซ่ึง
ถาใชคาตัวประกอบความปลอดภัยออกแบบปกติจะทําใหความหนาแผนพื้นมาก ไม
ประหยดั ตัวอยางเชนน้ําหนกัอุปกรณทีใ่ชซอมบํารุงเครื่องจักรประจําป 

 
หมายเหต ุ คาตัวประกอบความปลอดภยัที่นําเสนอขางตน ยังไมไดพิจารณารวมกับผลคูณเพิ่มแรง

กระแทก(impact factor)  
 
สําหรับน้ําหนกับรรทุกที่กระทําซ้ําดวยจํานวนรอบมากๆ เชนน้ําหนกักดของลอยานพาหนะของรถยก( 

forklift trucks) ที่สัญจรภายในโกดัง ความลาจากแรงกระทําซ้ําไปมา ทําใหแผนพืน้เสื่อมสภาพและเสียหายมากกวา
ผลจากน้ําหนกัสถิตที่มีคาเทากัน การออกแบบแผนพื้นจะใชคาตวัประกอบความปลอดภัยซ่ึงกําหนดขึ้นจากขอมูล
ผลวิจัยของ Pavement Performance ที่ทําการทดลองในหองปฏิบัติการวศิวกรรมการทาง  ซ่ึง PCA แนะนําคา
โดยสังเขปดังนี้ 

 

F.S.  = 1.5-1.7 สําหรับปริมาณจราจรเบาบาง (light  traffic)   
F.S.  = 1.7-2.0 สําหรับปริมาณจราจรปานกลางจนถึงมาก (moderate-to-heavy traffic)   
F.S.  = 2.0  สําหรับปริมาณจราจรจํานวนไมจํากดั (unlimited repetitions)   



คา Modulus of subgrade  reaction (k) 
ปจจัยหนึ่งที่ควบคุมคาหนวยแรงดดัในแผนพื้นใหเกดิขึน้นอยหรือมากคือแรงปฏิกิริยาที่ตอบสนองกลับ

จากดินชัน้ทางขณะเกิดแรงกดบนแผนพื้น ซ่ึงทฤษฎีการออกแบบแผนพื้นวางบนดินของ Westergaard(1926)  แทน
คาแรงปฏิกิริยาดังกลาวดวยสปริงที่มีคาคงที่ เทากับ  k  เรียกวา “Modulus of subgrade  reaction”  คา k ไดจากการ
ทดสอบกดน้ําหนักบรรทุกผานแผนเหล็กกลมเสนผาศูนยกลาง 30 นิ้ว (30-inch plate test) บนดินชัน้ทาง โดยใชคา
หนวยแรงกดในแผนเหล็กขณะแผนเหล็กทรุดตัว 0.05 นิ้วหารดวยคาการทรุดตัว ดังสมการ 
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แมวาการทดสอบ 30-inch plate test เปนวิธีที่ใหคาพารามิเตอร k ที่นาเชื่อถือ แตมีคาใชจายคอนขางสูง ไม

คุมตอการลงทุนทดสอบเพื่อนําคา k ไปใชออกแบบแผนพื้นของอาคารอุตสาหกรรมพื้นที่เล็กๆ หรือวางน้ําหนัก
บรรทุกแผที่มีความเขมตอพืน้ที่ต่ํา ดังนั้นวิศวกรผูออกแบบอาจเลอืกใชวิธีประเมินคา k อยางงายจากคา
โดยประมาณที่แสดงไวในตารางที่ 1 กรณีตองการคา k ที่แมนตรงมากขึ้นวิศวกรสามารถใชคาสหสัมพันธของคา k 
กับพารามิเตอรพื้นฐานของดินที่ทดสอบไดงายและคาใชจายราคาถูกกวา ตวัอยางเชนคาสหสัมพันธของคา k กบัคา 
เปอรเซ็นตCalifornia Bearing Ratio, คา k12(Modulus of subgrade  reaction จาก 12-inch plate test) ของดินที่จําแนก
โดยวิธี Unified ตามที่ ACI แนะนํา ซ่ึงแสดงแผนภาพของสหสัมพันธไวในรูปที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คา Modulus of subgrade  reaction  โดยประมาณของดินแตละประเภท 

 
 
 
 
   
 
 

คา  Modulus of subgrade  reaction, k 
ประเภทของดนิ pci 
Silt and Clays 50 - 100 

Sandy soil 200 
Sand-gravels 300 



 
 

รูปที่ 1  คาสหสัมพันธระหวาง คาเปอรเซ็นต California Bearing Ratio, k12  และคา Modulus of subgrade  reaction 
ของดินชั้นทาง (ACI) 
 
ทฤษฏีคานวางบนวัสดุยืดหยุน 

Hetényi(1946) นําเสนอผลเฉลยคณิตศาสตรของโจทยปญหาคานวางบนวัสดยุืดหยุน เมื่อคานที่รับน้ําหนกั
บรรทุกรูปแบบตางๆ โดยพสูิจนจากสภาพโจทยปญหาของคานที่มีคา Stiffness เทากับ EI  เมื่อ E และ I คือคา
โมดูลัสยืดหยุนและคาโมเมนตเฉื่อยของหนาตัดคานตามลําดับ ใหคานวางบนจดุรองรับเปนชุดของสปริงตอเนื่องที่
มีคาคงที่ เทากับ  k ซ่ึงสามารถเขียนสมการเชิงอนุพันธพื้นฐานเมื่อเกดิคาการแอนตวัแนวดิ่ง =  y  ของคานดังนี ้

kyq
dx

ydEI −==4

4

        ...(1) 

 

กําหนดใหพจน 4
4EI
k

=λ        ผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ (1) คือ 

( ) ( )xCxCexCxCey xx λλλλ λλ
4321 cossincos +++= −    ...(2) 

 

1C  จนถึง 4C  เปนคาสัมประสิทธิ์ของสมการผลเฉลยทั่วไปทีว่ิเคราะหหาไดเมื่อทราบรูปแบบของน้ําหนัก
บรรทุก และสภาพยดึร้ังที่ปลายคาน(end conditions)  เมื่อกําหนดใหน้ําหนกับรรทุกแผสม่ําเสมอกระทําบนคานที่มี
ความยาวอนันตจะไดสมการผลเฉลยเฉพาะ(closed-form solutions) สําหรับคํานวณ โมเมนตดัด แรงเฉือน การแอน
ตัวของคานดังแสดงไวในตารางที่ 2 



ตารางที่  2  แสดงสมการผลเฉลยเฉพาะ(closed-form solutions) สําหรับคํานวณ โมเมนตดัด แรงเฉือน และ
การแอนตวัของคานวางบนวสัดุยืดหยุนกรณีรับน้ําหนักบรรทุกแผสม่ําเสมอ 
 

 
 
 

 
 

รูปที่  2 แสดงแบบจําลองคานวางบนวัสดยุืดหยุนขณะวางน้ําหนกับรรทุกแผ และผลวิเคราะห การแอนตัว และคา
โมเมนตดัด  



 
ในรูปที่  2 แสดงผลวิเคราะหคาโมเมนตดัด และปริมาณการแอนตัวของแผนพื้นวางบนดินตามรปูตัดดาน

ยาวที่คํานวณจากสมการผลเฉลยเฉพาะขางตน วิธีจัดวางน้ําหนกับรรทุกกองเก็บวัสดุแทนดวยน้ําหนักบรรทุกแผซ่ึง
เวนชองวาง(Aisle Way)ปราศจากน้ําหนกับรรทุกไวชวงกลางคาน  การจัดวางน้ําหนกับรรทุกรูปแบบนี้ใหผล
วิเคราะหคาแรงดัดในแผนพืน้วิกฤติมากกวาการวางน้ําหนักบรรทุกตลอดความยาว ผลวิเคราะหไดรูปโคงของแนว
การแอนตวัแผนพื้นเปนโคงฟงกช่ันซายน ที่มีคาโมเมนตดัดวิกฤตสูิงสุดเปนลบที่ตําแหนงกึ่งกลางแนวชองวาง 
โมเมนตดัดนีม้ีคาประมาณ 2 เทาของโมเมนตดัดสูงสุดคาบวก นอกจากนีเ้มื่อแปรคาระยะ Aisle Width โดยไม
เปลี่ยนคาความเขมของน้ําหนักบรรทุกแผ จะใหผลวิเคราะหคาโมเมนตดัดทีแ่ปรคาไปจนเกิดคาสูงสุดเมื่อจัดระยะ 
Aisle Width เทากับ  2.209 l  (Packard , 1976)   โดยคา l  คือ คา Radius of Relative Stiffness  

ผลศึกษาพฤติกรรมแผนพื้นรับน้ําหนักบรรทุกแผดังกลาวมีประโยชนตอการออกแบบ เนื่องจากรปูแบบวิธี
จัดผังพื้นทีว่างน้ําหนกับรรทุกภายในอาคารมักจะเวนชอง Aisle way เพื่อการใชสอยและเขาขนยายวัตถุดิบหรือ
สินคาไวอยูแลว  ดังนัน้กรณีที่ตองออกแบบความหนาแผนพื้นคอนกรีตที่ไมไดจัดผังวางน้ําหนักบรรทุกอยาง
ตายตัวหรือคาดวาอาจเปลีย่นแปลงผังพื้นที่กองเก็บวัสดใุนอนาคต  วศิวกรสามารถตรวจสอบหาคาน้ําหนกับรรทุก
แผที่ยอมใหกองเก็บวัสดุ )(W สูงสุดบนแผนพืน้ จากวิธีจดัผังใหไดคาแรงดัดสูงสุดดังกลาว ซ่ึงคํานวณไดโดย
สมการที่เสนอโดย Packard (1976)  

 
    hkfW t123.0=    …(3) 
 
เมื่อ   W  =  คาน้ําหนักบรรทุกแผสูงสุดที่ระบุใหใชกองเก็บวัสด ุ  (หนวย psf ) 

tf  = หนวยแรงดัดใชงานของแผนพื้นคอนกรีต  = 
.FS

MR     (หนวย psi ) 

 h  = ความหนาแผนพื้นคอนกรีต       (หนวย นิ้ว ) 
k  = คา Modulus of Subgrade Reactionของดินชั้นทาง       (หนวย pci ) 
 

สมการที่(3) ไดจากสมมุตฐิานการจัดวางแถบน้ําหนกับรรทุกแผกวาง 300 นิ้ว และแทนพารามิเตอร
คุณสมบัติของวัสดุคอนกรีต โดยใชคาโมดูลัสยืดหยุนของคอนกรีต, E  = 4,000 ksi คาอัตราสวนพัวสซองของ
คอนกรีต, μ = 0.15  เพื่อความสะดวกในการนําขอมูลไปใชตรวจสอบ จึงนําเสนอผลคํานวณบางสวนของคา
น้ําหนกับรรทุกแผที่ยอมใหกองเก็บวัสดุ  กรณีไมจดัวางผังแสดงไวในตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3 คาน้ําหนกับรรทุกแผที่ยอมใหกองเก็บวัสดุ )(W บนแผนพืน้คอนกรีตวางบนดิน 
กรณีไมจดัวางผัง(Variable Layout) 

 

 
 

 
สําหรับวิธีการออกแบบแผนพื้นคอนกรีตวางบนดินที่จดัผังการวางน้ําหนักบรรทุกไวแลวนั้น สามารถ

คํานวณคาน้ําหนักบรรทุกแผที่ยอมใหกองเก็บวัสดุ โดยใชสมการผลเฉลยเฉพาะในตารางที่ 2 โดยตรง เพื่อความ
สะดวกในการนําขอมูลไปใชตรวจสอบ จึงนําเสนอผลคํานวณบางสวนของคาน้ําหนักบรรทุกแผที่ยอมใหกองเก็บ
วัสดุ  กรณจีัดวางผังตายตวัแสดงไวในตารางที่ 4 

 
 
 
 



ตารางที่ 4 คาน้ําหนกับรรทุกแผที่ยอมใหกองเก็บวัสดุ )(W บนแผนพืน้คอนกรีตวางบนดิน 
กรณีจัดผังตายตัว (Fixed Layout) 

 

 
 



ขอแนะนําเพิ่มเติม 
กระบวนการออกแบบกอสรางใหไดแผนพืน้คอนกรีตวางบนดินที่มีคณุภาพ ไมควรใหความสําคญัเฉพาะ

ในขั้นตอนการออกแบบเทานั้น การเกิดรอยแตกราวของแผนพื้นขณะกอสรางก็เปนความเสียหายทีม่ักเกิดขึน้ สงผล
ตอประสิทธิภาพการรับภาระน้ําหนักบรรทุกที่ลดต่ําลงจากสภาพที่ออกแบบไว สาเหตุสําคัญของการเกิดรอย
แตกราวดังกลาวมาจากการหดตัวของคอนกรีตเนื่องจากการสูญเสียน้าํ(drying shrinkage)  ความเสียหายนี้ปองกัน
ไดโดยการเลือกใชคอนกรีตที่มีคาการยุบตวั(slump) ไมสูงมากนัก มีคาระหวาง 4-6 นิ้วในการกอสราง รวมกับการ
กําหนดระยะหางรอยตอระหวางแผนที่พอเหมาะ สําหรับแผนพื้นคอนกรีตลวน PCA แนะนําคาระยะหางของ
รอยตอควบคมุการหดตวั(control joint) สูงสุดไมเกินคาที่แสดงในตารางที่ 5  นอกจากนีย้ังมีปจจยัอ่ืนที่ชวยลดการ
หดตัวของคอนกรีตไดคือ การเลือกใชขนาดมวลรวมผสมคอนกรีตที่มีขนาดใหญ และการบมคอนกรีตโดยไมใหน้ํา
ระเหยออกเร็วเกินไป  

 

ตารางที่ 5 ระยะหางสูงสุดของรอยตอควบคมุการหดตวั  สําหรับแผนพื้นคอนกรีตเปลาวางบนดนิ (หนวย ฟุต) 

 
คา slump ของคอนกรีตสดระหวาง 4-6 นิ้ว ความหนา

แผนพื้น 
(นิ้ว) 

ขนาดมวลรวมใหญที่สุด 
ไมเกิน

4
3 นิ้ว 

ขนาดมวลรวมใหญที่สุด 

4
3 นิ้วขึ้นไป 

คา slump ของคอนกรีตสด 
นอยกวา 4  นิ้ว 

 

5 10 13 15 
6 12 15 18 
7 14 18 21 
8 16 20 24 
9 18 23 27 
10 20 25 30 

 
บทสรุป 
พื้นคอนกรีตวางบนดินเปนระบบแผนพืน้ที่มีช้ันดินรองรับตอเนื่องตลอดแผน ผลของน้ําหนักบรรทุกที่วางบนพื้น
ทําใหเกดิความเสียหายเนื่องจากโมเมนตดดัในแผนพื้นเปนสาเหตุหลัก การออกแบบมีจดุมุงหมายเพื่อระบุ
คุณสมบัติของวัสด ุ (กําลังคอนกรีต, คา Modulus of subgrade  reaction ของชั้นดินที่รองรับแผนพื้น)  และความ
หนาแผนพื้นทีเ่พียงพอจะรับผลของคาโมเมนตดัดที่เกิดขึ้น วิธีของ PCA ประเมินคาโมเมนตดัดในแผนพืน้ขณะรับ
น้ําหนกับรรทุกกองเก็บวัสด ุ โดยใชทฤษฏีคานวางบนวัสดยุืดหยุนวิเคราะหโครงสรางคานที่มีน้ําหนกับรรทุกแผ
สม่ําเสมอกระทํา  ความหนาแผนพืน้คํานวณไดจากกําหนดเงื่อนไขคาหนวยแรงดัดสูงสุดขณะวางน้ําหนกับรรทุก
ใหมีคาเทากับหนวยแรงทีย่อมใหของแผนพื้น 
 PCA เลือกใชคาโมเมนตดัดสูงสุด ที่สามารถเกิดไดขณะใชงานจริง 2 คาเพื่อออกแบบแผนพื้น คาแรกคือ
เมื่อผูใชงานไมไดกําหนดผงัวางกองวสัดอุยางตายตวั จะใชคาโมเมนตดัดที่วเิคราะหจากการจัดวางตําแหนงน้ําหนัก
บรรทุกเพื่อใหไดคาวกิฤติสูงสุด ดังนั้นคาโมเมนตดัดนี้คอนขาง conservative สําหรับใชออกแบบ  คาที่สองเปนคา



โมเมนตดัดทีว่เิคราะหจากรูปผังที่ผูใชงานกําหนดวิธีวางกองวัสดุอยางตายตัว   ผลการคํานวณออกแบบโดยวิธีของ 
PCA นําเสนอในรูปตารางตรวจสอบคาน้ําหนกับรรทุกแผที่ยอมใหกองเก็บวัสดุบนแผนพืน้ โดยจดัทําไวทั้งสอง
กรณ ี  ขอแนะนําเพิ่มเติมเพือ่ปองกันรอยแตกราวเนื่องจากการหดตัวของแผนคอนกรีตขณะกอสราง ปฏิบัติไดโดย
การเลือกใชคอนกรีตที่มีคาการยุบตัวต่ํา ใชมวลรวมขนาดใหญผสมคอนกรีต ควบคุมวิธีการบมคอนกรีตไมใหน้ํา
ระเหยออกเร็ว  รวมทั้งกําหนดระยะหางรอยตอของแผนพื้นใหเหมาะสม  
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