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บทคัดยอ 
บทความนี้เสนอถึงการศึกษาเพื่อหาความหนาที่เหมาะสมสําหรับแผนพื้นไรคานคอนกรีตอัดแรง โดย
อาศัยขอมูล ราคาตอหนวยของวัสดุคอนกรีต ลวดอัดแรง เหล็กเสน แบบหลอ และคาแรงในประเทศ
ไทย เพื่อนํามาทดลองออกแบบแผนพื้นที่มีความหนา และน้ําหนักบรรทุกจรตาง ๆ กัน โดยใช
โปรแกรม CSI SAFE ซึ่งวิเคราะหดวยวิธีไฟไนทอีลีเมนทแบบแผนสามมิติ มีกรณีศึกษาคือ สี่เหลี่ยม
ซึ่งมีอัตราสวนดานสั้นตอดานยาว 0.5 และ 1.0  น้ําหนักบรรทุกจร 200 และ 400 kg/m2 ระยะชวงเสา 
6 และ 9 m กําลังอัดประลัยคอนกรีต 35 MPa (357 kg/cm2) โดยมีขอกําหนดใหเพิ่ม Drop Panel ตรง
หัวเสาที่คอนกรีตไมสามารถรับแรงเฉือนเจาะทะลุได จากนั้นไดนําผลการออกแบบไปหาสมการอยาง
งายเพื่อใชทํานายความหนาที่เหมาะสม ที่ทําใหราคาคากอสรางรวมต่ําสุด เพื่อชวยใหวิศวกรและผูที่
สนใจสามารถนําไปประมาณราคา และเปนแนวทางในการออกแบบเบื้องตน 
 
ABSTRACT  

This paper presents a study to determine optimal thicknesses for post-tensioned concrete flat 
slabs based on construction unit costs in Thailand including concrete, prestressed cables, 
rebars, formworks and labors.  The trial designs were performed for various parameters 
including thicknesses, and live loads.  The CSI Safe program based on 3-dimensional plate 
finite element analyses was used.  The studied column layouts include square and 
rectangular having short to long span ratios 0.5 and 1.0 with 200 and 400 kg/m2 live loads, 6 
and 9 m spans and 35 MPa (357 kg/cm2) concrete ultimate strength given that the drop 
panels would be added at the column heads where the concrete cannot resist the punching 
shear.  Then, the results from these designs were used to determine the prediction equations 
for the optimum slab thicknesses which give the lowest total construction cost. This guideline 
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could help engineers and other interested parties for preliminary design and the construction 
cost estimation. 

คําสําคัญ:  Design guidelines, Post-tensioned Flat Slabs, Plate Bending Finite Element 
Analyses 
 

1. บทนํา 

ในปจจุบันนี้ ระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไรคานเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในอาคารทั่วไปและอาคารที่
มีชวงยาวมากๆ เนื่องจากราคาคากอสรางต่ํากวาและมีระยะเวลากอสรางสั้นกวาระบบพื้นคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป   

The Post-Tensioning Institute (1999) มีขอแนะนําเกี่ยวกับความหนาของแผนพื้น ซึ่งกําหนดไวเปน
อัตราสวนชวงความยาว (Span) ตอความหนา ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 อัตราสวนความยาวชวงตอความหนาของพื้นที่แนะนําโดย Post Tensioning Institute 
(1999) 

ชวงตอเนื่อง ชวงเดี่ยว 
ชนิดของพื้น 

หลังคา พ้ืน หลังคา พ้ืน 

พื้นทางเดียว 50 45 45 40 
พื้นสองทาง 45-48 40-45 - - 

พื้นสองทางแบบรังผึ้ง 1×1 m 40 35 35 30 
ความหนาของคานกวาง 35 30 30 26 

พื้นมีคานซอยรองรับทางเดียว 42 38 38 35 

อัตราสวนความยาวชวงตอความหนาของพื้น ของ Post Tensioning Institute (1999) ในตารางที่ 1 
ไดมาจากราคาวัสดุกอสรางและคาแรงในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังกําหนดความหนาที่เหมาะสม
เปนชวง เชนสําหรับพื้นสองทางตอเนื่องมีชวง 40-45 เปนตน อีกทั้ง Post Tensioning Institute 
(1999) ไมไดระบุปริมาณน้ําหนักบรรทุกของพื้น ซึ่งแนนอนวาราคาวัสดุกอสรางและคาแรง สําหรับ
น้ําหนักบรรทุกที่แตกตางกันก็ยอมทําใหความหนาที่เหมาะสมตางกัน 

ในปจจุบันมีโปรแกรมชวยวิเคราะหและออกแบบระบบแผนพื้นไรคานซึ่งใชวิธีวิเคราะหไฟไนทอีลเีมนท 
(Finite Element Analysis) เชน RAM Concept (Bentley Systems Inc., 2010), Adapt Builder 
(Adapt Corporation, 2009) และ CSI SAFE (Computers and Structures Inc., 2009) โปรแกรม
ดังกลาวใชอีลีเมนทแบบแผน (Plate Finite Element) ซึ่งใหคําตอบของหนวยแรงที่เกิดจากการ
กระจายของแรงทั้งสองทิศทาง ซึ่งวิธีนี้เปนการมองโครงสรางในแบบสามมิติโดยตรง และไดมีผูศึกษา 
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(ฉัตร สุจินดา, 2551, 2552) มาแลววาใหคําตอบที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมจริงของโครงสรางไดมากกวา
แบบสองมิติ สมชาย ตงอาภรณ (2552) ไดศึกษาการศึกษาเพื่อหาความหนาที่เหมาะสมสําหรับแผน
พื้นไรคานคอนกรีตอัดแรงโดยวิธีไฟไนตอีลีเมนทแบบสามมิติ โดยใชโปรแกรม RAM Concept 
(Bentley Systems, Inc., 2010) โดยมีระยะชวงเสาเพียงชวงเดียวคือที่ 8 m โดยไดศึกษาน้ําหนัก
บรรทุกจร 300 - 500 kg/m2 

บทความนี้เปนการนําโปรแกรม CSI SAFE (Computers and Structures Inc., 2009) มาทดลอง
ออกแบบเพื่อหาความหนาที่เหมาะสม ที่ใหราคาคากอสรางรวมต่ําสุดโดยใชขอมูลราคาวัสดุกอสราง
และคาแรงในประเทศไทย สําหรับ ระยะชวงเสา 6 และ 9 m และน้ําหนักบรรทุกจร 200 และ 400 
kg/m2 แตกตางจากงานวิจัยของสมชาย ตงอาภรณ (2552) ซึ่งศึกษาเฉพาะชวง 8 m และใชโปรแกรม 
RAM Concept (Bentley Systems, Inc., 2010) โดยกําหนดใหเพิ่ม Drop Panel ที่หัวเสาเมื่อ
คอนกรีตไมสามารถรับแรงเฉือนไดเพียงพอ เพื่อใชเปนแนวทางในการประมาณราคาและออกแบบ
เบื้องตนตอไป 

แบบจําลองสามมิติสําหรับระบบพื้นใชไฟไนทอีลีเมนทแบบแผน (Plate Element) เปนตัวแผนพื้น และ
ใชอีลีเมนทโครงขอแข็ง (Frame Element) เปนเสา ดังภาพที่ 1   
 

 
 

ภาพที่ 1 แบบจําลองไฟไนทอีลีเมนทของระบบแผนพื้นไรคานคอนกรีตอดัแรง 

กรณีสี่เหล่ียมจัตุรัส 
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ในแตละกรณีศึกษา จะกําหนความหนาของแผนพื้น, ระยะชวงเสา, และน้ําหนักบรรทุกจรตาง ๆ กัน 
จากนั้นจึงวางลวดอัดแรงทางดาน Band และ Uniform Direction โดย เริ่มตนใหจํานวน ลวดมีคา
หนวยแรงอัดเฉลี่ยในหนาตัดคอนกรีตไมนอยกวาคาต่ําสุดที่ระบุไวในขอกําหนด 18.12.4 ของ 
ACI318-08 (ACI Committee 318, 2008) คือ 8.8 kg/cm2 (125 psi) หลังจากนั้นจะทําการวิเคราะห
ระบบโครงสรางและตรวจสอบหนวยแรงตาง ๆ ที่หนาตัดวิกฤตวาผานตามขอกําหนดหรือไม หากไม
ผานผูใชโปรแกรมจะตองเพิ่มจํานวนลวดอัดแรงในบริเวณที่เกี่ยวของที่ละเสน แลวทําการวิเคราะห
ตรวจสอบซ้ําจนกวาจะไดหนวยแรงที่หนาตัดวิกฤตผานทั้งหมด ในบางครั้งอาจตองมีการเพิ่ม Drop 
Panel ที่บริเวณหัวเสา เมื่อออกแบบเสร็จแลวนําผลของการออกแบบที่ไดนํามาคํานวณปริมาณวัสดุ
และคาแรงทั้งหมดเปน ราคาคากอสรางรวมตอตารางเมตร 
 
2. ขั้นตอนการหาความหนาของแผนพ้ืนที่เหมาะสม 

ขั้นตอนการหาความหนาของแผนพื้นที่เหมาะสมมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.1 กําหนดรูปแบบการจัดเรียงของเสา ในการศึกษานี้ไดกําหนดไว 2 กรณีคือ สี่เหลี่ยมผืนผาและ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีอัตราสวนดานสั้นตอดานยาว 0.5 และ 1.0 ดังแสดงภาพที่ 2 แผนพื้นทั้งหมดมีระยะ
ชวงเสา (Span) คือ 6 และ 9 m ใชระยะ Span สูงสุดที่แนะนําโดย (Aalami, 1989) เสาสูง 3 m (มีทั้ง
เสาบนและเสาลาง) เสาและพื้นใชคอนกรีตกําลังอัดประลัย MPafc 35=′ (357 kg/cm2) รับน้ําหนัก
ตายตัวที่ไมใชน้ําหนักของตัวพื้นเอง (Super-imposed Dead Load) WSDL = 120 kg/m2 และรับ
น้ําหนักบรรทุกจร WLL = 200 และ 400 kg/m2 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 กรณีสี่เหลี่ยมผืนผาและสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีอัตราสวนดานสั้นตอดานยาว (s/l) 0.5 และ 1.0   

2.2 ใชราคาตอหนวยของวัสดุและคาแรงซึ่งเปนขอมูลในประเทศไทย (สมชาย ตงอาภรณ, 2552) ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

6-9 ม 6-9 ม 6-9 ม 6-9 ม 6-9 ม 6-9 ม 

 (s/l) x 6 – 9 ม   

(s/l) x 6 – 9 ม   

(s/l) x 6 – 9 ม   

(s/l) x 6 – 9 ม   

(s/l) x 6 – 9 ม   

(s/l) x 6 – 9 ม   

(s/l) = 0.5 – 1.0 
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ตารางที่ 2 ราคาตอหนวยของวัสดุและคาแรง (สมชาย ตงอาภรณ, 2552) 

ราคาตอหนวย (บาท) 
ประเภท 

วัสดุ คาแรง 
แหลงที่มาของขอมูล 

71 / kg 20 / kg SCG 
68 / kg 20 / kg PTE 

ลวดเกลียวอัดแรง 
(Low relaxation) 

12.7 มม Grade 270 65 / kg 19 / kg C-Post 

คอนกรีต
กําลังอัด
ประลัย 

35 MPa 2,070 / m3 100 / m3 

เหล็กเสน  
( SD-40 ) 

18.7 / kg 2 / kg 

แบบหลอ            
(เฉลี่ยการใชงาน 3 ครั้ง) 

125 / m2 120 / m2 

สํานักดัชนี 
เศรษฐกิจการคา 
กระทรวงพานชิย 

 

2.3 จากผลของการทดลองออกแบบสําหรับแตละกรณีศึกษา นําราคาคากอสรางรวมตอตารางเมตร ที่
ไดนํามาเขียนกราฟ เชนกรณีสี่เหล่ียมผืนผา (s/l = 0.5 Span 6 m) ไดแสดงไวเปนตัวอยางไวในภาพ
ที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธของคากอสรางรวมตอตารางเมตรและความหนา 
กรณีสี่เหลี่ยมผืนผา (s/l = 0.5 Span 6 m)  



      การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 16  มหาวิทยาลัยมหิดล 18 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

จากกราฟในภาพที่ 3 แสดงราคาคากอสรางรวมตอตารางเมตร p  และความหนาของแผนพื้น t  ซึ่ง

นํามาหาความหนาที่เหมาะสม (ที่ทําใหราคาคากอสรางรวมตอตารางเมตรต่ําสุด) คือจุดที่ 0=
dt
dp  จะ

ไดความหนาที่เหมาะสมสําหรับกรณีที่ศึกษาตาง ๆ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความหนาที่เหมาะสมสําหรับกรณีระยะชวงเสา น้ําหนักบรรทุกจรตาง ๆ  

กรณี 
 

ระยะชวงเสา  
(m) 

น้ําหนัก 
บรรทุกจร 

 WLL (kg/m2) 

ความหนาที่ 
เหมาะสม 

t (cm) 
200 10.41 

6 
400 13.54 
200 14.75 

1 สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
9 

400 20.41 
200 13.66 

6 
400 13.75 
200 15.40 

2 สี่เหลี่ยมผืนผา 
9 

400 20.40 
 

2.4 จากขอมูลในตารางที่ 3 นํามาหาสมการถดถอยโดยใชโปรแกรม E-view 5.1 (IHS Inc., 2006), 
โดยกําหนดความหนาที่เหมาะสมเปนตัวแปรตาม สวนกําลังอัดประลัย น้ําหนักบรรทุกจร และระยะ
ชวงเสาถึงเสา เปนตัวแปรตน จะไดสมการถดถอยเพื่อใชทํานายความหนาของแผนพื้นที่เหมาะสม 
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) ดังแสดงในตารางที่ 4 เมื่อ 
 
  t =     ความหนาของแผนพืน้ที่เหมาะสม (cm) 
  Span =     ระยะชวงเสา (m) 

WLL =     น้ําหนักบรรทุกจร (kg/m2) 
R2   =     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
s/l =     อัตราสวนดานสั้นตอดานยาว 
 

3. อภิปรายผลการศึกษา 
 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางความสัมพันธระหวางราคาคากอสรางรวมและราคาวัสดุและคาแรงแยก
ประเภท สําหรับกรณีสีเหลี่ยมผืนผา (s/l = 0.5 Span 6 m) สําหรับกรณีอื่นๆ มีลักษณะคลายกัน 
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ภาพที่ 4 ตัวอยางความสัมพันธระหวางราคาคากอสรางรวมและราคาวัสดุและคาแรงแยก
ประเภท กับความหนาของแผนพื้น กรณีสี่เหล่ียมผืนผา (s/l = 0.5 Span 6 m) 

 

3.1 จากเสนกราฟของราคาคอนกรีต และเหล็กเสนใน ภาพที่ 4 จะสังเกตไดวาที่ความหนา 12 cm 
ราคาเหล็กเสนตอตารางเมตรสูงกวาที่ความหนา 15 cm เล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากที่ความหนา 12 cm มี
ความลึกประสิทธิผล (Effective Depth) จะมีคานอยทําใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น ที่ความหนา 12 cm หรือ
มากกวา มีแนวโนมของปริมาณคอนกรีตเพิ่มขึ้นแตมีปริมาณเหล็กเสนลดลงเมื่อความหนาของแผนพื้น
เพิ่มขึ้น 

จากเสนกราฟปริมาณลวดอัดแรงตอตารางเมตร จะสังเกตไดวา ที่ความหนานอยจะมีปริมาณลวดอัด
แรงมาก แตเมื่อเพิ่มความหนาของแผนพื้นใหมากขึ้น ปริมาณลวดอัดแรงจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากที่
ความหนานอยระยะเยื้องศูนย (Eccentricity) จะมีคานอยทําใหเกิดแรงยกตัวของลวดนอย จึงตองเพิ่ม
ปริมาณลวดใหมากขึ้น นอกจากนี้ในระหวางขั้นตอนออกแบบพบวาที่ความหนานอยจําเปนจะตองเพิ่ม
ปริมาณลวดใหมากกวาปริมาณต่ําสุด 8.8 kg/cm2 (125 psi) แตในกรณีความหนาสูงสุดของแตละกรณี
ที่ศึกษามักจะไมตองเพิ่มปริมาณลวดจากปริมาณต่ําสุด 

จากเสนกราฟปริมาณแบบหลอตอตารางเมตร ที่ความหนานอยจะมีปริมาณแบบหลอมาก เมื่อเพิ่ม
ความหนามากขึ้นปริมาณแบบหลอจะลดลง เนื่องจากที่บริเวณหัวเสาของกรณีความหนานอย มี
ปริมาณหนวยแรงเฉือนเจาะทะลุ (Punching Shear) เกินกวาที่คอนกรีตจะรับได จึงจําเปนตองเพิ่ม
แปนหัวเสา (Drop Panel) ใหมากขึ้น  
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จากเสนกราฟคากอสรางรวมตอพื้นที่ ที่ความหนานอยจะมีราคารวมตอพื้นที่มาก เมื่อเพิ่มความหนา
ในชวงกลางๆ คากอสรางรวมตอพื้นที่จะลดลงแตเมื่อเพิ่มความหนาตอไปอีกคากอสรางรวมตอพื้นที่จะ
กลับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากคากอสรางรวมของราคาคอนกรีต เหล็กเสน ลวดอัดแรง และแบบหลอ ซึ่ง
ราคาของคอนกรีตและเหล็กเสนมีแนวโนมโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อความหนาของแผนพื้นเพิ่มขึ้น แต
ราคาลวดอัดแรงและแบบหลอมีแนวโนมในทางตรงกันขาม จึงทําใหราคารวมต่ําสุดเมื่อความหนาของ
แผนพื้นมีคาอยูในชวงกลางๆ ซึ่งหากหาสมการถดถอยของราคารวม ที่เปนฟงกชันของความหนาของ

แผนพื้น t  แลวนํามาหาความหนา ทําให 0=
dt
dp  จะสามารถประมาณความหนาของแผนพื้นที่

เหมาะสมที่สุดได ซึ่งในกรณีศึกษาอื่นๆ ก็มีลักษณะของเสนกราฟของราคารวมที่คลายคลึงกัน จึง
ไมไดนํามาแสดงไวในบทความนี้ 
 

ตารางที่ 4 สมการถดถอยเพื่อทํานายความหนาของแผนพื้นที่เหมาะสม 

กรณ ี สมการทํานายความหนา (cm) R2 

ความคลาด
เคลื่อน

Residual 
(cm) 

1. สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 
t = 0.0220*WLL + 1.869*Span - 5.835 0.969 -0.63 ถึง 0.63 

2. สี่เหลี่ยมผืนผา t = 0.0512*WLL + 1.231*Span + 2.259 0.856 -0.98 ถึง 0.98 

3. สี่เหลี่ยม
อัตราสวนดานสั้น
ตอดานยาว (s/l) 

 
t = 0.0186*WLL + 1.550*Span-2.5525*(S/l) + 0.127 0.900 -1.12 ถึง 1.78 

 

3.2 สมการถดถอยของทั้ง 3 กรณี มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ R2 ระหวาง 0.856 ถึง 0.969 ซึ่งแสดง
วาระดับความสัมพันธของจุดขอมูล เมื่อเปรียบเทียบกับเสนสมการถดถอย อยูในระดับที่ดี สําหรับ
ความคลาดเคลื่อนของการทํานาย (Residual) ของทั้ง 3 กรณี มีคาตั้งแต 0.63 ถึง 1.78 cm ซึ่งใน
กรณีสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผา (กรณี 1 และ 2) มีความคลาดเคลื่อนของการทํานาย ระหวาง -
0.63 ถึง 0.98 แสดงวาสมการทํานายความหนาอยูในระดับที่ดี เนื่องจากมีคาไมถึง 1.0 cm เหมาะ
สําหรับการนําไปใชงาน เพราะผูออกแบบนิยมกําหนดความหนาของแผนพื้นเปนจํานวนเต็ม สวนกรณี
สี่เหลี่ยมอัตราสวนดานสั้นตอดานยาว (s/l) มีความคลาดเคลื่อนของการทํานาย (Residual) ระหวาง   
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-1.12 ถึง 1.78 cm มีคาสูงกวาของกรณีสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผา เนื่องจากนําขอมูลกรณีของ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผามารวมกัน 

3.3 ภาพที่ 5 แสดงกราฟเปรียบเทียบความหนาที่เหมาะสมของจุดขอมูล (Actual) จากตารางที่ 3 และ
ของที่ทํานายได (Fitted) จากสมการในตารางที่ 4 และความคลาดเคลื่อนของการทํานาย (Residual) 
โดยใชโปรแกรม E-view 5.1 (IHS Inc., 2006) เชนของกรณีสี่เหลี่ยมผืนผา ไดกราฟดังแสดงไวใน
ภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความหนาที่เหมาะสมที่ไดจากการออกแบบ (Actual) ที่ไดจากสมการทํานาย 

(Fitted) และความคลาดเคลื่อนของของคาทั้งสอง (Residual) 
 

จากภาพที่ 5 จะใหเห็นวาความคลาดเคลื่อนของการทํานาย (Residual) สําหรับกรณีสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่ง
มีคาคือในชวง -0.98 ถึง 0.98 ซม ตารางที่ 4 แสดงถึงสมการทํานายทั้ง 3 กรณีคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
สี่เหลี่ยมผืนผา และรวมทั้ง สี่เหล่ียมอัตราสวนดานสั้นตอดานยาว (s/l = 0.5) เพื่อใหสามารถทํานาย
ความหนาที่เหมาะสมที่มีคา s/l ระหวาง 0.5 ถึง 1.0 และไดรวบรวมชวงความคลาดเคลื่อน (Residual) 
ของทั้ง 3 กรณีที่ศึกษาเอาไว 
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4. สรุป 
 
จากการศึกษาเพื่อที่จะหาความหนาที่เหมาะสมของพื้นไรคานคอนกรีตอัดแรง ที่ทําใหราคาคากอสราง
รวมตอตารางเมตรต่ําสุด โดยกําหนดใหเพิ่ม Drop Panel เมื่อคอนกรีตบริเวณรอบหัวเสาไมสามารถ
รับแรงเฉือนเจาะทะลุได และมีการจัดเรียงของเสาที่อยูในแนวต้ังฉาก ที่แตกตางกัน 3 กรณีคือ (1) 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส (2) สี่เหล่ียมผืนผาที่มีอัตราสวนดานสั้นตอดานยาวเทากับ 0.5 และ (3) สี่เหลี่ยมผืนผา
ที่มีอัตราสวนดานสั้นตอดานยาวอยูระหวาง 0.5 ถึง 1.0 โดยใชราคาวัสดุและคาแรงในประเทศไทย จะ
ไดเปนสมการอยางงาย ดังในตารางที่ 4 ซึ่งมีคา R2 อยูในชวง 0.856 ถึง 0.969 และมีคาความ
คลาดเคลื่อนอยูในชวง 0.63 ถึง 1.78 cm ซึ่งกรณีของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผามีคาความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน 1.0 cm เหมาะสําหรับการนําไปใชงาน สวนกรณีสี่เหล่ียมอัตราสวนดานสั้นตอดาน
ยาวเทากับ 0.5 ถึง 1.0 มีคาสูงเกิน 1.0 เนื่องจากนําขอมูลของกรณีสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมผืนผามา
รวมกัน สําหรับอาคารที่มีลักษณะการจัดเรียงของเสาแตกตางกันออกไปจากกรณีที่ศึกษาดังกลาว อาจ
จําเปนตองประมาณโดยเลือกใชกรณีที่ใกลเคียงที่สุด 
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