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วธิีการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever 
บทน า 

วธีิการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever ไดรั้บความนิยมภายหลงัจากสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 หลงั จากสะพานหลายแห่งไดถู้กท าลายลงจากสงคราม ประกอบกบัการพฒันาเทคโน 
โลยดีา้นคอนกรีตอดัแรงเป็นผลใหว้ธีิการก่อสร้าง ประเภทน้ีถูกใชน้ ามาก่อสร้างบ่อยคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

      
 

 
                   วิธีการก่อสร้างสะพานแบบดงักล่าวจะมีลกัษณะการก่อสร้างเพิ่มส่วนยื่นออกไป 
ทั้งสองขา้ง โดยในแต่ละส่วนท่ียืน่ออกไป จะมีการดึงลวดอดัแรง เพื่อตา้นกบัน ้ าหนกัของส่วน
ยืน่ เม่ือขั้นตอนการก่อสร้างถึงช่วงหล่อช้ินสุดทา้ย กจ็ะท าการดึงลวดช่วงกลาง เพื่อรับน ้ าหนกั
ท่ีเกิดจากโครงสร้างต่อเน่ือง (ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2) 

 
 
 
 
 



 

 

 

                              
 

                                                      รูปท่ี 1 แสดงวธีิการก่อสร้างแบบ Balance Cantilever 
 

                               
  

                                                              รูปท่ี 2 แสดงวธีิการก่อสร้างช่วงสุดทา้ย 

 

 

 



 

 

 

ข้อดีของการก่อสร้างสะพานด้วยวธิี Balance Cantilever มหีลายประการเช่น 
 
- ไม่ตอ้งการนัง่ร้านค ้ายนั (Scaffolding) ท่ีตอ้งใชค้  ้าจากระดบัพื้นล่าง ซ่ึงเหมาะส าหรับในกรณี 
เป็นสะพานขา้มแม่น ้าหรือขา้มถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
- ลดปริมาณการใชแ้บบหล่อคอนกรีต (Formworks) และนัง่ร้านค ้ายนั (Scaffolding) เน่ืองจาก
การหล่อคอนกรีตท าคร้ังละช้ินส่วน (Segment) และใชแ้บบหล่อซ ้ าไดอี้ก 
- ประสิทธิภาพการท างานดีกว่าเน่ืองจากระบบการก่อสร้างเป็นแบบท่ีซ ้ าไปมา ซ่ึงจะท าให้
คนงานมีความช านาญมากข้ึนตามระยะเวลา 
- การก่อสร้างสามารถก่อสร้างไดห้ลายช่วงพร้อมๆ กนั 

 
                   ในปัจจุบนัการก่อสร้างสะพานท่ีนิยมใชข้ึ้นกบัช่วงความยาวสะพาน จากสถิติท่ีเกบ็
รวบรวมมาจดัแบ่งวธีิการก่อสร้างไดด้งัน้ี 
 

    
                      

รูปท่ี 3 แสดงชนิดสะพานกบัช่วงความยาวสะพานท่ีเหมาะสม 
 
 

 



 

 

 
หลกัการและแนวคดิ (CONCEPT) 
ลกัษณะการก่อสร้างดว้ยวิธี Balance Cantilever มีส่วนประกอบของโครงสร้างท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. ช้ินส่วนของคอนกรีต 
- Pier segment คือ ช้ินส่วนของคอนกรีตท่ีอยูบ่ริเวณหวัเสา 
- Segment คือ ช้ินส่วนของคอนกรีตทัว่ไปท่ีหล่อยืน่ออกจากบริเวณหวัเสา 
- Closure pour คือช้ินส่วนของคอนกรีตท่ีต าแหน่งหล่อช่วงเช่ือมต่อสุดทา้ย 
2. ลวดอดัแรง (ดงัแสดงในรูปท่ี 4) 
- Cantilever cables คือลวดท่ีใชเ้พื่อรับแรงจาก moment ลบท่ีช่วงหวัเสาโดยเฉพาะช่วงก่อสร้าง
ท่ีมีการยืน่ของสะพานมากๆ 
- Span cables คือลวดท่ีเสริมในช่วงกลางสะพานเพื่อรับ moment บวกท่ีเกิดหลงัจากท่ีมีการ
ต่อเช่ือมช่วงกลาง (Closure segment) แลว้ 
- Continuity cables คือลวดท่ียาวต่อเน่ือง เพื่อเสริมใหโ้ครงสร้างมีพฤติกรรมแบบคานต่อเน่ือง 
3. ช้ินส่วนของโครงสร้างพเิศษทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
- Traveller Formwork 
- นัง่ร้าน (Scaffolding) 
- Closure beam 
- Temporary Pier 

 

                                     
                                                                            รูปท่ี 4 แสดงต าแหน่งของลวดอดัแรง 



 

 

 
 

วิธีการก่อสร้างด้วย Balance Cantilever จดัได้เป็น 2 ประเภทตามลกัษณะของ
วธีิการยืน่ของโครงสร้าง 
- วธีิสมมาตร (Symmetrical Method) จะท าการก่อสร้างยืน่ทั้ง 2 ขา้ง พร้อมๆ กนั วิธีน้ีจะง่ายใน
ขั้นตอนการออกแบบ แต่ในขั้นตอนการท างานแลว้จะตอ้งการก าลงัคนและอุปกรณ์ในการ
ท างานในเวลาเดียว กัน และต้องการพื้นท่ีบริเวณหัวเสามากพอท่ีจะติดตั้ ง  Formwork 
Traveller ทั้ง 2 ตวัไดใ้นเวลาเดียวกนั 

วิธีอสมมาตร (Asymmetrical Method) จะ ท าการก่อสร้างยืน่ทีละขา้ง เพื่อลดพื้นท่ี
การท างานบริเวณหวัเสาและกระจายการท างานและแรงงานออกไปไม่ พร้อมๆกนั แต่ในการ
ออกแบบจะตอ้งค านึงถึงแนวการเสริมลวดอดัแรงและน ้ าหนกัท่ีก่อสร้างไม่ พร้อมกนัน้ีดว้ย 
 

     
                                                  

                                  รูปท่ี 5 แสดงวธีิการก่อสร้าง 
 



 

 

 
การวเิคราะห์โครงสร้างและผลจากการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา 

เน่ือง จากการก่อสร้างจะท าการหล่อช้ินส่วนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงในแต่ละช้ินส่วนกจ็ะ
ท าการอดัแรง ท าใหห้น่วยแรงท่ีวเิคราะห์จะตอ้งพิจารณาผลการอดัแรงท่ีมีอยูใ่นโครงสร้าง เดิม 
บวกกับการอัดแรงคร้ังใหม่ จึงจะได้หน่วยแรงลัพธ์สุดท้ายท่ีหน้าตัดนั้นๆ ซ่ึงเม่ือท าการ
ก่อสร้างเพิ่มส่วนยืน่ไปเร่ือยๆจนถึงส่วนของการหล่อช้ินส่วน หล่อปิด (Closure pour) และท า
การดึงลวดอดัแรงของลวดช่วงกลาง (Span Tendons) ท า ใหโ้ครงสร้างเปล่ียนสภาพจากช่วงยืน่
เป็นช่วงต่อเน่ืองใชรั้บน ้ าหนกัท่ีสภาวะ ใชง้าน ดงันั้นการวิเคราะห์โครงสร้างจะตอ้งค านึงถึง
ผลดงักล่าวในการค านวณ เพราะค่าหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการก่อสร้าง อาจมีค่าวิกฤติ
กวา่ในสภาวะการใชง้านกเ็ป็นได ้
การวเิคราะห์และออกแบบ 

การวเิคราะห์โครงสร้างของวธีิการก่อสร้างดว้ย Balance Cantilever จะ พิจารณาถึง
สภาพการก่อสร้างซ่ึงค่อยๆ เพิ่มส่วนยืน่ตามเวลา ซ่ึงสภาพน ้ าหนกัท่ีกระท าต่อตวัโครงสร้างจะ
เปล่ียนไปตามสภาพโครงสร้างด้วย เช่น ต าแหน่งของน ้ าหนักจาก Traveller, น ้ าหนักของ
ช้ินส่วน ท่ีเทใหม่ เป็นตน้ จากสภาพน ้าหนกัท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละช่วงเวลาน้ี เป็นผลใหใ้นการ
ออกแบบจะตอ้งพิจารณาสภาพของการก่อสร้างและช่วงเวลาท่ีใชใ้น การก่อสร้างโดยละเอียด 
โดยค านึงถึงผลการเสียรูปอนัเน่ืองมาจากCreep และ Shrinkage ของคอนกรีตดว้ย 

นอก จากการก่อสร้างท่ีเวลาต่างๆ จะมีผลกบัน ้ าหนักท่ีกระท าและหน่วยแรงท่ี
เกิดข้ึนแลว้ ในส่วนของตวัโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง แรงในลวดอดัแรงก็จะมีการสูญเสียไป
ตามเวลาเช่นกนั สาเหตุของแรงในลวดท่ีสูญเสียไปตามเวลาคือ Creep, Shrinkage, Relaxation, 
Elastic Shortening ซ่ึงจะตอ้งน ามาพิจารณาดว้ย 
จ านวนและต าแหน่งลวด 
                   จากผลการวเิคราะห์โครงสร้างเม่ือรวมผลของเวลาและขั้นตอนการก่อสร้างมา
พิจารณาแลว้ การใหจ้  านวนและต าแหน่งลวดจะข้ึนอยูก่บั Moment Diagram ซ่ึงแนวทางการ
จดัลวดจะเป็นไปตาม Moment Diagram ดงักล่าว ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 



 

 

 
 

                             
                                                              รูปท่ี 6 แสดงการจดัลวดกบั Moment ท่ีเกิดข้ึน 
 

 
เสถียรภาพของโครงสร้าง 

การก่อสร้างดว้ยวิธี Balance Cantilever น้ี เสถียรภาพของโครงสร้างเป็นส่ิงส าคญั
โดยเฉพาะการขาดสมดุล  (Overturning) จากสภาพน ้ าหนัก ท่ีเกิดข้ึนไม่เท่ากันทั้ งสองข้าง 
สภาพน ้าหนกัท่ีเกิดจะตอ้งพิจารณามีดงัน้ี 
- ผลแตกต่างของน ้าหนกัโครงสร้างท่ีตั้งสมมุติฐานไวก้บัการก่อสร้างจริง 
- ผลของน ้าหนกัของตวัโครงสร้างกรณีท่ีก่อสร้างดว้ยวธีิ อสมมาตร (Asymmetrical) 
- ผลของน ้ าหนักท่ีกระท าจากอุปกรณ์การก่อสร้างท่ีรู้ต  าแหน่งแน่นอน เช่น  Formwork 
Traveller 
- ผลของน ้าหนกัท่ีกระท าจากการก่อสร้างท่ีมีการเคล่ือนยา้ย เช่น วสัดุ, เคร่ืองมือ, คน ซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาเป็นกรณีไป 
- แรงลม 
- สภาวะท่ีรับน ้าหนกัมากข้ึน เน่ืองจากผลของแรงกระแทก (Impact Effect) 
 



 

 

 
หากผลของการพิจารณาพบว่าโครงสร้างไม่เสถียรภาพแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งเสริม

เสถียรภาพของโครงสร้างดว้ยวธีิต่าง ๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 8 
 
                                   

 
 
                        รูปท่ี 7 แสดงแรงท่ีกระท ากบัโครงสร้างเพื่อพิจารณาเสถียรภาพ 
 
                             

 
 
                                รูปท่ี 8 แสดงวธีิการเสริมเสถียรภาพของโครงสร้าง 



 

 

 
ค่าการโก่งตัว 

ค่าการโก่งตวัของวธีิ Balance Cantilever จะ มีลกัษณะโก่งลง เม่ือมีน ้าหนกัจากการ
ก่อสร้าง และจากน ้ าหนักของคอนกรีตส่วนท่ีหล่อใหม่ แต่จะโก่งตัวข้ึนเม่ือมีการอัดแรง 
นอกจากน้ีผลจากการทรุดของฐานรากกมี็ผลต่อระดบัสะพานเช่นกนั ผลดงักล่าวจะเกิดการโก่ง
ตวัเช่นน้ีซ ้ าซอ้น จนกระทัง่ถึงช่วงท่ีหล่อ Closure Pour ซ่ึงจะตอ้งใหร้ะดบัท่ีท ามาจาก 2 ฝ่ังมีค่า
ใกลเ้คียงกนัเพื่อหล่อส่วนปิดน้ีได ้

ดงั นั้นการค านวณค่าการโก่งตวัโดยละเอียดจึงจ าเป็น เพื่อคาดการณ์ค่าการโก่งตวั
ใหรู้ปร่างของสะพานไดต้ามท่ีตอ้งการในสภาพใชง้าน การวดัค่าการโก่งตวัของแต่ละช่วงท่ีอดั
แรง จะใชเ้ฝ้าดูแนวโนม้การโก่งตวัท่ีเกิดข้ึนจริงกบัการโก่งตวัท่ีไดจ้ากการ ค  านวณ เพื่อน าไป
ปรับระดับแบบหล่อ ในการหล่อช้ิน (Segment) ต่อไป จนกระทั่งสามารถท าให้ระดับช่วง
ช้ินส่วนหล่อปิด (Closure Pour) มีค่าใกลเ้คียงกนัทั้ง 2 ขา้งใหม้ากท่ีสุด 

 
การวดัและการตรวจสอบการก่อสร้าง 

การ วดัและการตรวจสอบการก่อสร้างเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูค้วบคุมการก่อสร้างตอ้งให ้
ความส าคญั เน่ืองจากจะมีผลถึงลกัษณะรูปร่างของสะพาน ความปลอดภยัในระหว่างการ
ก่อสร้าง และความแข็งแรงของโครงสร้างในสภาวะใช้งาน วิศวกรและผูป้ฏิบติังานควรจะมี
ประสบการณ์และเช่ียวชาญเป็นพิเศษ จุดท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการควบคุมการ
ก่อสร้าง ของสะพาน มี 2 จุด ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
1. Traveller แบ่งเป็นแต่ละช่วงการท างานดงัน้ี 
- ขั้ นตอนการติดตั้ ง ควรตรวจสอบต าแหน่งของ  Tie Down ต่างๆ การยึดโยงกัน
เซ (Bracing) ระดบัลอ้ ระดบัราง ช้ินส่วนห้ิว (Hanger) แบบหล่อต่างๆ 
- ขั้นตอนการหล่อช้ินส่วน ควรตรวจสอบระดบัการหล่อตามแบบท่ีให้ระดบัไว ้ตาม Casting 
Curve 
 



 

 

 
- ขั้นตอนการเล่ือน ควรตรวจสอบวา่ ไดย้ดึรางอยา่งถูกตอ้งเพียงพอและไดถ้อดช้ินส่วนแบบให้
หลุดพน้จากคอนกรีตเดิม ก่อนท าการเล่ือน 
ในทุกขั้นตอนจะตอ้งมีรายการตรวจสอบ (Check List) เพื่อให้มัน่ใจว่าได้ปฏิบติัครบทุก
ขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง 
2. ระดบั ของสะพาน การค านวณระดบัของสะพานถึงจะค านวณโดยละเอียดแลว้ แต่ในสภาพ
จริงอาจไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีใช ้การวดัระดบัตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนจึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญั 
เพื่อใช้ในการปรับแกค่้าสมมุติฐานท่ีใช้ในการค านวณเพื่อให้ระดบัของสะพานให้ มีรูปร่าง
ตามท่ีตอ้งการ 
 
รายละเอยีดของแบบก่อสร้าง (Detailing) 

การให้รายละเอียดต าแหน่งของลวด จะต้องพิจารณาประกอบไปกับช่องเปิด
ท่อ (Sleeve) ต่างๆ ซ่ึงจะมีไวส้ าหรับการยึด Traveller และเหล็กเสริมต่างๆ โดยเฉพาะใน
แนว Web ท่ีอาจจะมาตดักบัแนวลวดได ้

 

 

 

 

 

 

 

 


