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บทคัดยอ : บทความนี้นําเสนอการศึกษาเพื่อหาความหนาที่เหมาะสมสําหรับแผนพื้นไรคานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอาศัย
ขอมูล ราคาตอหนวยของวัสดุคอนกรีต เหล็กเสน แบบหลอ และคาแรงในประเทศไทย เพื่อนํามาทดลองออกแบบแผนพื้น  
ที่มีความหนา และน้ําหนักบรรทุกจรตางๆ กัน โดยใชโปรแกรม CSI SAFE ซ่ึงใชวิธีวิเคราะหไฟไนทอีลีเมนทแบบแผน
สามมิติ มีกรณีศึกษาคือ ส่ีเหล่ียมผืนผาแปรเปลี่ยนอัตราสวนดานสั้นตอดานยาว 0.50 0.75 และ 1.00 น้ําหนักบรรทุกจร 
200 และ 400  กิโลกรัมตอตารางเมตร ระยะชวงเสา 6 และ 8 เมตร และกําลังอัดประลัยคอนกรีต 320 กิโลกรัมตอตาราง
เซ็นติเมตร จากนั้นไดนําผลของการออกแบบไปหาสมการอยางงายเพื่อใชทํานายความหนาที่เหมาะสม ที่ทําใหราคาคา
กอสรางรวมต่ําสุด เพื่อชวยใหวิศวกรและผูที่สนใจสามารถนําไปประมาณราคา และเปนแนวทางในการออกแบบ 
 
ABSTRACT : The paper presents a study to determine optimal thicknesses for reinforced concrete flat slabs based on 
construction unit costs in Thailand including concrete, rebars, formworks and labors. The trial designs were performed 
for various parameters including thicknesses, and live loads.  CSI SAFE program based on 3-dimensional plate finite 
element analyses were used.  There are studied column layouts including rectangular varying short to long span ratios 
0.5 0.75 and 1.0 with 200 and 400 kg/m2 live loads 6 and 8 m span lengths and 320 kg/cm2concrete ultimate strength.  
Then, the results from these designs were used to determine the prediction equations for estimating the optimum slab 
thicknesses which give the lowest total construction cost.  This guideline could help engineers and other interested 
parties for preliminary design and the construction cost estimation. 
 
KEYWORDS : Design guidelines, Plate Bending Finite Element Analyses, Reinforced Concrete Flat Slab. 
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1.   บทนํา 
ในปจจุบัน ระบบพื้นไรคานเปนที่นิยมกันอยาง

แพรหลายในอาคารขนาดกลางและขนาดใหญทั่วไป              
พื้นไรคานเหลานี้ที่ใชระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงมีขอ
ไดเปรียบในดานการกอสรางและราคาตนทุน ที่ต่ํากวา
ระบบคาน อีกทั้งระบบพื้นไรคานสามารถติดตั้งงาน
ระบบตางๆ ที่อยูใตทองพื้นเชนงานระบบดับเพลิงระบบ
ไฟฟา และระบบปรับอากาศสะดวกกวาระบบพื้น ที่
รองรับดวยคาน และยังสามารถลดความซับซอนของ
รูปทรงของแบบหลอไดอีกดวย  แตขั้นตอนในการ
คํานวณออกแบบระบบพื้นไรคานคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
ความซับซอนมากกวาระบบพื้นรองรับดวยคาน  การ
วิเคราะหโครงสรางในแบบสองมิติอาจไดคําตอบที่
ผิ ด เพี้ ย นไปจ ากพฤติ ก รรมจริ ง ของโครงสร า ง            
ACI 318-99 [1] ไดแนะนําเกี่ยวกับความหนาของแผน
พื้นซึ่งจะตองมีการควบคุมมิใหพื้นมีคาการโกงตัวมาก
เกินไปจึงกําหนดความหนาต่ําสุดของแผนพื้นไวเปน
อัตราสวนดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ความหนาต่ําสุดของระบบแผนพื้นไรคาน[1]  

ความหนาต่ําสดุ, t (cm) 
ระบบแผนพืน้สองทาง 

fy3000 fy4000 fy5000 

แผนพื้นทองเรยีบแบบ
ไมมีแปนหัวเสา 

(flat plate) 
tmin = 12.50 cm 

ln / 33 ln / 30 ln / 28 

แผนพื้นทองเรยีบแบบ
มีแปนหวัเสา 

(flat slab) 
tmin = 12.50 cm 

ln / 36 ln / 33 ln / 31 

fy=  กําลังครากของเหล็กเสริม (kg/cm2) 
ln= ความยาว (clear span) ในดานยาวของแผนพื้น (cm) 

ปจจุบันมีโปรแกรมชวยวิเคราะหและออกแบบระบบ
แผนพื้นไรคานซึ่งใชวิ ธีวิ เคราะหไฟไนทอีลีเมนท 
(Finite Element Method) เชน RAM Concept [2], Adapt 
Builder [3] และ CSI SAFE [4] โปรแกรมเหลานี้ใชอีลี
เมนทแบบแผน (Plate Element) ซ่ึงใหคําตอบของหนวย
แรงที่เกิดจากการกระจายของแรงทั้งสองทิศทาง ซ่ึงวิธีนี้
เปนการมองโครงสรางในแบบสามมิติโดยตรง และ
แนนอนวาจะใหคําตอบที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมจริงของ
โครงสรางไดมากกวาแบบสองมิติ ซ่ึงฉัตร สุจินดา [5,6] 
ไดศึกษามาแลววาใหคําตอบที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมจรงิ
ของโครงสรางไดมากกวาสองมิติ  สมชาย ตงอาภรณ 
และฉัตร  สุจินดา  [7] ไดศึกษาเพื่อหาความหนาที่
เหมาะสมสําหรับแผนพื้นไรคานคอนกรีตอัดแรงโดยวิธี
ไฟไนตอีลีเมนทแบบสามมิติ โดยใชโปรแกรม RAM 
Concept [2]  ธนัญกรณ ตอศิริสกุลวงศ และฉัตร สุจินดา 
[8] ไดศึกษาเพื่อหาความหนาที่เหมาะสม สําหรับแผน
พื้นไรคานคอนกรีตอัดแรงโดยวิธีไฟไนตอีลีเมนทแบบ
สามมิติ โดยใชโปรแกรม CSI SAFE [4] บทความนี้เปน
การทดลองออกแบบเพื่อหาความหนาที่ เหมาะสม
สําหรับแผนพื้นไรคานคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา 
(ไมไดอัดแรง) ดวยวิธีไฟไนตอีลีเมนทแบบสามมิติโดย
ใชโปรแกรม CSI SAFE [4] ที่ใหราคาคากอสรางต่ําสุด
โดยใชขอมูลราคาวัสดุกอสรางและคาแรงในประเทศ
ไทย โดยแปรเปลี่ยนน้ําหนักบรรทุกจร, กําลังครากของ
เหล็กเสริม และ อัตราสวนชวงเสาดานสั้นตอดานยาวที่
แตกตางกัน เพื่อใชเปนแนวทางในการประมาณราคา
และออกแบบเบื้องตนตอไป การสรางแบบจําลองสาม
มิติสําหรับระบบพื้นใชไฟไนทอีลีเมนทแบบแผน (Plate 
Element)เปนตัวแผนพื้น และใชอีลีเมนทโครงขอแข็ง 
(Frame Element) เปนเสา ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  แบบจําลองไฟไนทอีลีเมนทของระบบแผนพื้น
ไรคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (กรณีควบคุมสี่เหล่ียมจัตุรัส) 
2.   ขั้นตอนการหาความหนาของแผนพื้นท่ีเหมาะสม     

 2.1 รูปแบบการจัดเรียงของเสา ในการศึกษานี้ได
กํ าหนดไว เ ป น  2 กรณี คื อ  ส่ี เ ห ล่ี ยมจั ตุ รั ส  และ
ส่ีเหล่ียมผืนผา โดยมีอัตราสวนชวงเสาดานสั้นตอดาน
ยาว s/l=0.5, 0.75 และ 1.0 ตามลําดับ กรณีที่ใชs/l=0.5
เนื่องจากตองการใหขอมูลที่จะนําไปสรางสมการถดถอย
ครอบคลุมกรณีเชนชองทางเดินของอาคาร แผนพื้น
ทั้งหมดมีระยะชวงเสา (Span Length) ดานยาวคงที่คือ 6 
และ8เมตร เสาลางสูง 3 เมตร เสาและพื้นใชคอนกรีต
กําลังอัดประลัย cf ′=320 kg/cm2 รับน้ําหนักตายตัวที่
ไมใชน้ําหนักของตัวพื้นเอง (Super-Imposed Dead 
Load) Wsdl=120 kg/m2 ซ่ึงอาจรวมถึงคอนกรีตฉาบที่ผิว
บนหนา 3 ซม., (2323x0.03=70kg/m3)วัสดุปูพื้น,+งาน
ทอระบบที่แขวนอยูดานลาง+ฝาเพดาน(50kg/m2) และ
รับน้ําหนักบรรทุกจร Wll=200  และ 400 kg/m2 
 

 

ภาพที่ 2 แบบกรณีส่ีเหล่ียมผืนผาที่แปรเปลี่ยนอัตราสวน
ชวงสั้นตอชวงยาว (S/L)0.5, 0.75และ 1.0 

2.2 รวบรวมราคาตอหนวยของวัสดุและคาแรงซึ่ง
เปนขอมูลในประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 3 นําราคา
ตอหนวยของวัสดุและคาแรงมาหาราคารวมของแตละ
ความหนาดังที่แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ราคาตอหนวยของวัสดุคาแรงและราคารวม
ตอตารางเมตรกรณี SD40 
ค ว า ม
ห น า
แผนพื้น 

ประเภท
วั ส ดุ /
คาแรง 

ปริมาณ ราคาตอ
หนวย 

ร า ค า
รวม 

คอนกรีต 0.14 m3 386 386 

เหล็กเสน 29.89 kg. 24.5 387 

ไมแบบ 1m2 245 245 
14 

รวม 1018 

คอนกรีต 0.16 m3 440 440 

เหล็กเสน 24.30 kg. 24.5 317 

ไมแบบ 1 m2 245 245 
16 

รวม 1003 

คอนกรีต 0.18 m3 490 490 

เหล็กเสน 21.81 kg. 24.5 285 

ไมแบบ 1 m2 245 245 
18 

รวม 1023 

คอนกรีต 0.20 m3 548 548 

เหล็กเสน 20.28 kg. 24.5 250 

ไมแบบ 1m2 245 245 
20 

รวม 1043 

 
 

L6,8 L6,8m L6,8m L6,8m L6,8L6,8m 

S/Lx6,8m 

S/Lx6,8m 

S/Lx6,8m 

S/Lx6,8m 

S/Lx6,8m 

S/Lx6,8m 
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ตารางที่ 3  ราคาตอหนวยของวัสดุและคาแรง 

ราคาตอหนวย (บาท) 
ประเภท วัสด ุ คาแรง 

แบบหลอ (เฉลี่ยใชงาน 3 คร้ัง) 125 / m2 120 / m2 

คอนกรีตกําลังอัดประลัย 

cf ′=320kg/cm2 
2070 / m3 100/ m3 

เหล็กเสน SD-30 22.2 / kg 2 / kg  

เหล็กเสน SD-40 22.5 / kg 2 / kg  

เหล็กเสน SD-50 22.8 / kg 2 / kg 

แหลงที่มาของขอมูล : ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง
พาณิชย [9] และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง [10] 

 
2.3 จากผลของการทดลองออกแบบสําหรับแตละ

กรณีศึกษานําราคาคากอสรางรวมตอตารางเมตร นํามา
เขียนกราฟ ตัวอยางเชนในกรณีควบคุมสี่เหล่ียมจัตุรัสได
แสดงไวเปนตัวอยางในภาพที่ 3 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธระหวางคากอสรางโดยรวมแยก
ตามประเภทเหล็กเสริมตอตารางเมตร กับความหนากรณ
ควบคุมสี่เหล่ียมจัตุรัส 

 

จากกราฟในภาพที่ 3 แสดงราคาคากอสรางรวมตอตาราง
เมตร p และความหนาของแผนพื้น t ซ่ึงใชนํามาหาความ
หนาที่เหมาะสม (ที่ทําใหราคาคากอสรางรวมตอตาราง

เมตรต่ําสุด) คือจุดที่ 0=
dt
dp  จะได ความหนาที่

เหมาะสมสําหรับกรณีที่ศึกษาตาง ๆ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 4 ความหนาที่เหมาะสมที่ใหราคารวมต่ําสุด 
สําหรับกรณีศึกษา Span length 6 m 

Span length 6 m 
LL 

(kg/m2) 
fy 

(ksc) 

t ที่ 
เหมาะ 
สม 

(cm) 
200 3000 14.89 
200 4000 14.34 
200 5000 13.82 
400 3000 16.98 
400 4000 15.89 

 
1 
 

ควบคุมสี่ 
เหล่ียมจัตุรัส 
( ls / = 1.0) 

400 5000 15.18 
200 3000 10.33 
200 4000 9.15 
200 5000 8.34 
400 3000 14.31 
400 4000 14.29 

2 
 

ส่ีเหล่ียมผืนผา 
( ls / = 0.75) 

400 5000 13.86 
200 3000 9.67 
200 4000 9.61 
200 5000 6.86 
400 3000 10.25 
400 4000 8.57 

3 
ส่ีเหล่ียมผืนผา  
( ls / = 0.50) 

400 5000 9.07 
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ตารางที่ 5 ความหนาที่เหมาะสมที่ใหราคารวมต่ําสุด 
สําหรับกรณีศึกษา Span length 8 m 

Span length 8 m 
LL 

(kg/m2) 
คา fy 
(ksc) 

t ที่ 
เหมาะ 
สม 

(cm) 
200 3000 11.44 
200 4000 10.80 
200 5000 10.34 
400 3000 13.44 
400 4000 12.33 

 
1 
 

ควบคุมสี่ 
เหล่ียมจัตุรัส 
( ls / = 1.0) 

400 5000 11.25 
200 3000 16.83 
200 4000 14.65 
200 5000 13.11 
400 3000 20.67 
400 4000 20.29 

2 
 

สี่เหลี่ยมผืนผา 
( ls / = 0.75) 

400 5000 19.81 
200 3000 11.98 
200 4000 10.55 
200 5000 10.23 
400 3000 17.38 
400 4000 16.15 

3 
ส่ีเหล่ียมผืนผา  

ls / = 0.50) 

400 5000 16.10 
 
3.   อภิปรายผลการศึกษา 

จากตารางที่4และ5 กรณีควบคุมสี่ เหล่ียมจตุรัส
สังเกตุไดวาชวงความยาว 8 เมตรความหนาที่เหมาะกับมี
คานอยกวาชวงความยาว 6 เมตรเนื่องจากชวงความยาว 8
เมตรตองการแปนหัวเสาเพื่อตานทานแรงเฉือนที่หัวเสา
เมื่อมีแปนหัวเสาทําใหความหนาพื้นลดลงสวนชวงความ
ยาว 6เมตรไมตองการแปนหัวเสาเพื่อตานแรงเฉือนหัว
เสา  ภาพที่ 4 แสดงตัวอยางความสัมพันธระหวางราคา

คากอสรางรวมและราคาวัสดุและคาแรงแยกประเภท
สําหรับกรณีควบคุมสี่เหล่ียมจัตุรัส สําหรับกรณีอ่ืนมี
ลักษณะคลายกัน 

 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางราคาคากอสรางรวมราคา
วัสดุและคาแรงแยกประเภท กับความหนาของแผนพื้น 

(กรณีควบคุมสี่เหล่ียมจัตุรัส) 
 
ตารางท่ี 6 สมการถดถอยเพื่อทํานายความหนาของแผน
พื้นที่เหมาะสม 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

สมการทํานาย
ความหนา 

t = -1.791666667*Span_length 
+0.007866666667 *LL + 

7.75e-008*fy2 - 0.00139*fy + 
27.84166667 

R2 0.990 

ความคลาด
เคลื่อน 

-0.27 ถึง 0.39 

กรณีควบคุมสี่เหลี่ยมผืนผา 

สมการทํานาย
ความหนา 

t = 2.643333333*Span_length + 
13.07333333*(s/l) + 0.0206*LL + 
1.425e-007*fy2 - 0.0020175*fy - 

14.15666667 

R2 0.91 

ความคลาด
เคลื่อน 

-2.10 ถึง 3.04 

p 

t 
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เมื่อ t  =   ความหนาของแผนพื้นที่เหมาะสม (cm) 
 LL  =   น้ําหนักบรรทุกจร (kg/m2) 
 (s/l)  =   อัตราสวนชวงสั้นตอชวงยาว 
 R2 =  Coefficient of Determination 
 Span_length = ความยาวชวงเสา (m) 
 fy    = กําลังครากของเหล็กเสริม (kg/cm2) 
 

3.1 จากเสนกราฟของราคาคอนกรีตและเหล็กเสน
ในภาพที่  4 จะสังเกตไดวาที่ความหนา 16 ซม ราคา
เหล็กเสนตอตารางเมตรสูงกวาที่ความหนา 17 ซม 
คอนขางมากทั้งนี้เนื่องจากที่บริเวณหัวเสาของกรณีความ
หนา 16 ซม มีคาหนวยแรงเฉือนเจาะทะลุ (Punching 
Shear) มากกวาพื้นที่มีความหนา 17 ซม ดังนั้นปริมาณ
เสริมเหล็กเสนบริเวณหัวเสาที่ความหนา 16 ซม จึงมี
ปริมาณมากกวาพื้นที่มีความหนา 17 ซม สวนในกรณี
ความหนาสูงสุดของแตละกรณีที่ศึกษามักจะไมตองเพิ่ม
ปริมาณเหล็กเสริมแผนพื้นจากปริมาณต่ําสุด จาก
เสนกราฟปริมาณไมแบบตอตารางเมตร จะสังเกตไดวามี
คาคงที่สําหรับทุกความหนา   เนื่องจากโปรแกรม CSI 
SAFE ไมไดพิจารณาถึงปริมาณไมแบบดานขางเพราะวา
มีปริมาณที่นอยเมื่อเทียบกับปริมาณไมแบบทั้งหมด ซ่ึง
เปนขอสมมุติฐานที่ใกลเคียงกับความเปนจริง  จาก
เสนกราฟคากอสรางรวมตอพื้นที่ เมื่อความหนานอยจะ
มีราคารวมตอพื้นที่มาก และเมื่อเพิ่มความหนาในชวง
กลาง ๆ คากอสรางรวมตอพื้นที่จะลดลง แตเมื่อเพิ่ม
ความหนาตอไปอีกคากอสรางรวมตอพื้นที่จะกลับ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากคากอสรางรวมเปนผลรวมของ
ราคาคอนกรีต เหล็กเสน และแบบหลอ ซ่ึงปริมาณของ
คอนกรีตมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเมื่อความหนาของแผนพื้น
เพิ่มขึ้น สวนปริมาณของเหล็กเสริมมีแนวโนมที่ลดลง
เมื่อความหนาของแผนพื้นเพิ่มขึ้น และสวนปริมาณแบบ
หลอนั้นคงที่สําหรับทุกความหนา ดังนั้นจึงทําใหราคา
รวมต่ําสุดเมื่อความหนาของแผนพื้น  จึงมีคาอยูในชวง
กลาง ๆ ซ่ึงหากหาสมการถดถอยของราคารวม p  ที่เปน

ฟงกชันของความหนาของแผนพื้น t  แลวนํามาหาความ

หนาทําให 0=
dt
dp  จะไดเปนความหนาของแผนพื้นที่

เหมาะสมที่สุด (ที่ทําใหราคาคากอสรางรวมต่ําสุด) 
3.2 สมการอยางงายเพื่อใชทํานายความหนาของ

แผนพื้นที่เหมาะสมของกรณีศึกษา ในตารางที่ 5 ใชตัว
แปรตน Span_length และ LL เปนพารามิเตอรกําลังหนึ่ง 
และใชตัวแปรตน fy เปนพารามิเตอรทั้งกําลังหนึ่งและ
กําลังสอง เนื่องจากกรณีศึกษาไดแปรเปลี่ยนคา fy สาม
คาคือ 3000, 4000 และ 5000 ksc สมการถดถอย มีคา 
Coefficient of Determination R2 อยูระหวาง 0.990 ถึง 
0.911 ซ่ึงแสดงวาระดับความสัมพันธของจุดขอมูล เมื่อ
เปรียบเทียบกับเสนสมการถดถอย อยูในระดับที่ดีมาก 

3.3 กราฟเปรียบเทียบความหนาที่เหมาะสมของจุด
ขอมูล (Actual) จากตารางที่ 3 และ 4 ที่ทํานายได 
(Fitted) จากสมการในตารางที่ 5 และความคลาดเคลื่อน
ของการทํานาย (Residual) โดยใชโปรแกรม EViews 5.1 
[11] เชนของกรณีส่ีเหล่ียมผืนผาไดกราฟดังแสดงไวใน 
ภาพที่ 5 ซ่ึงจะใหเห็นวาความคลาดเคลื่อนของการ
ทํานาย (Residual) มีคาคือในชวง -0.27 ถึง 0.39 ซม 
ตารางที่ 5 ไดรวบรวมชวงความคลาดเคลื่อน (Residual) 
กรณีที่ศึกษาเอาไว 
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4. สรุป 
จากการศึกษาเพื่อที่จะหาความหนาที่เหมาะสมของ

พื้นไรคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทําใหราคาคากอสราง
รวมตอตารางเมตรต่ําสุด สําหรับการจัดเรียงของเสาที่อยู
ในแนวตั้งฉาก เมื่อพิจารณากรณีส่ีเหล่ียมจัตุรัสและ
ส่ีเหล่ียมผืนผา แปรเปลี่ยนอัตราสวนชวงเสาดานสั้นตอ
ดานยาว s/l=0.5, 0.75 และ 1.0 โดยใชราคาวัสดุและ
คาแรงในประเทศไทยจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
กระทรวงพาณิชย จะไดเปนสมการอยางงาย ดังในตาราง
ที่ 5 ซ่ึงมีคา Coefficient of Determination 2R  อยูในชวง 
0.990 และ 0.911 และมีความคลาดเคลื่อน (Residual) อยู
ในชวง -0.27 ถึง 0.39 ซม    สําหรับกรณีส่ีเหล่ียมจัตุรัส
และ -2.10 ถึง 3.04 ซม สําหรับกรณีควบคุม
ส่ีเหล่ียมผืนผา ซ่ึงสมการดังกลาวสามารถนําไปใชใน
การประมาณและออกแบบเบื้องตนไดในกรณีที่อาคารมี
การจัดเรียงของเสาใกลเคียงกับกรณีศึกษา 
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