
 

 

 

การยดืหดตัวของคานสะพานคอนกรีต  

และผลต่อเสาสะพาน 
 

ชวลติ มัชฌมิด ารง 
บริษทั เอพซิลอน จ ากดั 

 
สะพานเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมท่ีท าหนา้ท่ีขนถ่ายน ้ าหนกับรรทุกขา้มส่ิงกีด

ขวาง ซ่ึงอาจเป็นแม่น ้ า คลอง ถนน หรือแมแ้ต่สะพานดว้ยกนัเองในลกัษณะของสะพานขา้ม
แม่น ้ า สะพานขา้มคลอง ทางยกระดบั ทางแยกต่างระดบั สะพานขา้มแยก โดยลกัษณะของ
โครงสร้างสะพานจะมีส่วนประกอบท่ีวางตวัในแนวราบเรียกว่า Superstructure คือส่วนของ
สะพานท่ีรองรับการจราจร และส่วนของ Substructure ซ่ึงรองรับ Superstructure อีกทีหน่ึง 
Substructure ท่ีพบเห็นกันทั่วไปก็คือเสาและเชิงลาดนั่นเอง ในบทความน้ีขอแทน 
Superstructure ว่า “คานสะพาน” และเน่ืองจากสะพานส่วนใหญ่จะมี Substructure เป็นเสา
คอนกรีต จึงขอแทน Substructure เป็น “เสา” เพื่อความกระชบั 

 
ในการออกแบบสะพานท่ีมีความยาวมากๆ นั้น คานสะพานมกัจะถูกเลือกให้เป็น

โครงสร้างท่ีมีความต่อเน่ือง (Continuous) โดยวางอยู่บนเสาหลายเสา โดยจะตอ้งมีอย่างนอ้ย
หน่ึงจุดท่ียึดร้ังกบัหัวเสา คือ สามารถถ่ายแรงในแนวราบเขา้สู่หัวเสาได ้(และอาจรวมถึงแรง
ดดั) หรืออาจจะยดึร้ังมากกวา่หน่ึงจุดกไ็ด ้โดยยิง่จ  านวนจุดยดึร้ังมากเท่าไหร่ แรงในแนวราบท่ี
ตอ้งถ่ายสู่ฐานรากกจ็ะกระจายออกไปมากเท่านั้น และจะท าใหเ้สาแต่ละตน้รับแรงในแนวราบ
นอ้ยลง มีผลท าใหห้นา้ตดัของเสาเลก็ลง (บางลง)   

 



 

 

 
รูปที ่1 แสดงตวัอยา่งสะพานท่ีต่อเน่ือง 4 ช่วง มีจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีเสาตน้ท่ี 27 

และ 31 โดยมีท่ีรองรับแบบเคล่ือนท่ีได้ท าให้ไม่เกิดการยึดร้ังระหว่างคานสะพานและเสา 
ในขณะท่ีเสาตน้ท่ี 28, 29 และ 30 เกิดการยดึร้ังข้ึนเน่ืองจากคานสะพานและเสาถูกหล่อเป็นเน้ือ
เดียวกนั เส้นประบริเวณเสาตน้ท่ี 28 และ 30 แสดงการเคล่ือนตวัของเสาในกรณีท่ีคานสะพาน
หดตวั โดยมีจุดท่ีไม่มีการเคล่ือนตวั (Zero movement) อยูบ่ริเวณเสาตน้ท่ี 29 

 

 
ก) สะพานท่ีต่อเน่ือง 4 ช่วง  

  
ข) คานสะพานแยกจากกนับริเวณเสาตน้ท่ี 27 

และ 31 
ค) คานสะพานเช่ือมเป็นเน้ือเดียวกบัเสา  

ท่ีเสาตน้ท่ี 28, 29 และ 30 
                 รูปที ่1 ตวัอยา่งสะพานท่ีต่อเน่ือง 

สาเหตุทีท่ าให้เกดิการยดืหดตัวและการเคลือ่นทีใ่นคานสะพาน 

ในการวิเคราะห์ออกแบบสะพานคอนกรีต การยืดหดตวัและการเคล่ือนท่ีของคาน
สะพานเกิดจากสาเหตุหลกั คือ 

 



 

 

 
1) การลา้ของคอนกรีต (Concrete creep หรือการคืบของคอนกรีต) เป็นการเปล่ียนแปลง
รูปร่างของคอนกรีตเน่ืองจากแรงกระท าคงคา้ง ในกรณีของคานสะพานแรงกระท าคงคา้งคือ
แรงท่ีเกิดจากการดึงลวดอดัแรงท่ีท าให้คานสะพานหดตวั การลา้จะเกิดข้ึนมากในช่วงตน้และ
ลดลงตามเวลา ทั้งน้ีประมาณ 90% ของการลา้จะเกิดข้ึนภายใน 1 ปี  การลา้สามารถค านวณได้
โดยอา้งอิงถึงมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น ACI209, CEB-FIP MC-90, BS5400 
 
2) การหดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช้ืน (Concrete Shrinkage) ท าใหเ้กิดการ
หดตวัของคานสะพาน  การค านวณการหดตวัสามารถอา้งอิงมาตรฐานต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกบั
การค านวณการลา้ของคอนกรีต 
 
3) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ พิจารณาไดท้ั้งกรณีเพิ่มและลด ท าใหเ้กิดการยดืและหดตวัของ
คานสะพานตามล าดบั ตวัอย่างเช่น ก าหนดให้อุณหภูมิเพิ่มข้ึน +20C ในหนา้ร้อน และ
อุณหภูมิลดลง -15C ในหนา้หนาว (ผลของการกระจายของอุณหภูมิบนหนา้ตดัตามความลึก
ของคานสะพานมีผลต่อการยดืหดตวัไม่มาก) 
 
4) แรงเน่ืองจากการดึงลวดอดัแรง  คือแรงท่ีเกิดจากการดึงลวดอดัแรงในคานสะพานท าให้
เกิดการหดตวัของโครงสร้างในทนัทีทนัใด (Elastic shortening) ซ่ืงอาจจะมีผลต่อโครงสร้าง
เสาหรือไม่นั้น จะตอ้งค านึงถึงขั้นตอนการก่อสร้างดว้ย 
 
5) แรงอ่ืนๆ เช่น แรงลม แรงแผน่ดินไหว แรงจากน ้ าหนกับรรทุก แรงเน่ืองจากการเบรคของ
รถ ฯลฯ 
 

การลา้ของคอนกรีต การหดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช้ืน และผล
ของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ เป็นการเปล่ียนแปลงรูปร่างของสะพานท่ีเกิดจากการ 
 



 

 

 
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัของวสัดุ ไม่ใช้แรงกระท าจากภายนอก การวิเคราะห์โครงสร้างดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงตอ้งค านึงถึงวธีิการใส่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งดว้ย 

 

Effective stiffness ของเสา 

 
โดยทัว่ไป สะพานท่ีมีลกัษณะยาวต่อเน่ือง และยดึร้ังกบัเสามากกว่าหน่ึงตน้ เสาจะ

มีสติฟเนสน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัคานสะพาน โดยเฉพาะเม่ือคานสะพานเป็นโครงสร้าง
คอนกรีตอดัแรงซ่ึงหนา้ตดัจะอยู่ในสภาวะท่ีไม่แตกร้าว (Uncracked section) ในขณะท่ีเสาท่ี
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีหน้าตดัท่ีเล็กกว่า และหน้าตดัของเสาจะเขา้สู่สภาวะท่ีแตกร้าว 
(Cracked section) เม่ือเวลาผ่านไป เพราะผลจากการยดีหดตวัของคานสะพานท่ีท าใหเ้กิดแรง
ดดัในเสาเกินพิกดัแตกร้าว 

 
ดว้ยเหตุท่ีเสามีหนา้ตดัท่ีแตกร้าวท าใหส้ติฟเนสท่ีใชใ้นการวเิคราะห์โครงสร้างมีค่า

ลดลง ซ่ึงในกรณีทัว่ไปท่ีสนใจเฉพาะสติฟเนสการดดั (Flexural stiffness, EI) เราสามารถ
ประมาณค่าสติฟเนสท่ีแตกร้าว (Cracked stiffness) ไดจ้ากการวิเคราะห์ Moment-Curvature 
Analysis หรืออาจจะใชค่้าประมาณจาก [1] ดงัแสดงใน รูปที ่2 โดยสัมพนัธ์กบัแรงในแนวแกน 
และปริมาณเหล็กเสริมในเสา ซ่ึงในการออกแบบเสาโครงสร้างสะพานทัว่ไป จะมีค่าสัดส่วน
การเสริมเหลก็ () ประมาณ 1-3% และมีแรงอดัประลยัในแนวแกน 10-30% ท าใหค่้าสติฟเน
สการดดัท่ีแตกร้าวของเสามีค่าอยูร่ะหว่าง 35-60% ของเสาท่ีไม่แตกร้าว การท่ีสติฟเนสในเสา
นอ้ยลงยอ่มท าใหเ้กิดแรงดดัในเสานอ้ยลงตาม 

 
 
 
 
 



 

 

 

                    
 

                      รูปที ่2 Effective stiffness of cracked reinforced concrete sections [1] 
 

นอกจากน้ี การน าค่าการลา้ของคอนกรีต และการหดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการ
สูญเสียความช้ืนในคานสะพานไปใช้งานในการวิเคราะห์นั้ น จะต้องพิจารณาด้วยว่า
ปรากฎการณ์ดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีกินเวลานาน (Long term effect) ท าให้ตอ้งค านึงถึง
การลา้ของคอนกรีตในเสาดว้ย (นัน่คือ เกิดการลา้และการหดตวัข้ึนในคานสะพาน แต่ส่งผลให้
เป็นแรงคงคา้งและเกิดการลา้ข้ึนในเสา) โดยในการวิเคราะห์โครงสร้างจะจ าลองปรากฎการณ์
น้ีไดด้ว้ยการก าหนดใหเ้สามีค่าสติฟเนสนอ้ยลงอีก โดยการคูณค่าสติฟเนสท่ีแตกร้าวท่ีหาได ้



 

 

 
ก่อนหน้าน้ี กบัค่าปรับแกอี้กคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีการค านวณค่าปรับแกท่ี้เหมาะสมสามารถศึกษา
อยา่งละเอียดไดจ้าก [2]  

 
เอกสารอา้งอิง [3] ไดก้ล่าวถึงค่าคงท่ีดงักล่าว และไดน้ ามาแสดงไวใ้น รูปที่ 3 ซ่ึง

ในกรณีทัว่ไป ค่า Creep coefficient () จะมีค่าประมาณ 2 และมีอตัราส่วนแรงอดัประลยั
กระท าในแนวแกนต่อก าลงัรับแรงอดัประลยัในแนวแกน (nr/(1+) รายละเอียดสัญลกัษณ์
ศึกษาไดจ้าก [3]) ของเสาเท่ากบั 0.30 ค่าปรับแก ้(k) ท่ีอ่านไดจ้ากรูป จะมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.5-
0.6 ท าให้สติฟเนสประสิทธิผล (Effective stiffness) ของเสาท่ีจะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ผล
ของการยืดหดตวัของคานสะพานเน่ืองจากการลา้ของคอนกรีต และการหดตวัของคอนกรีต
เน่ืองจากการสูญเสียความช้ืนท่ีมีต่อเสาเหลือประมาณ 18-36% ของสติฟเนสเตม็ (0.5-0.6 คูณ 
35% และ 60%) ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าสติฟเนสท่ีแตกร้าวท่ีน าไปใชใ้นการวิเคราะห์แรงอ่ืนๆ ท่ีมี
ระยะเวลากระท าสั้นกวา่ (Short term) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                    
                             รูปที ่3 Diagrams for the reduction of stiffness due to creep [3] 

 
 
 
 



 

 

 

ผลของการยดืหดตัวของคานสะพาน 

 
เม่ือเกิดการยืดหดตวัและการเคล่ือนท่ีของคานสะพานประกอบกบัมีการยึดร้ัง

ระหว่างคานสะพานและเสา จะท าใหเ้กิดแรงในแนวนอนกระท ากบัเสา มีผลท าให้เกิดแรงดดั 
ซ่ีงโดยปรกติแลว้ ผลของการรวมแรง (Load combination ตาม AASHTO Standard) ในกรณีท่ี
คิดการล้าของคอนกรีต การหดตัวของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช้ืน และการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ จะท าใหไ้ดแ้รงลพัธ์ท่ีมีค่ามากกวา่กรณีท่ีไม่คิดแรงทั้งสาม (อาจจะยกเวน้
ในบา้งกรณี เช่น แรงแผน่ดินไหว) และประกอบกบัความยาวของคานสะพานท่ีถูกออกแบบให้
ยาวต่อเน่ืองกนัไป ท าให้เกิดแรงดดัมากบริเวณเสาตน้ริม ท าให้ตอ้งแยกคานสะพานออกเป็น
ช่วง ๆ เช่น ทุก ๆ 4-5 ช่วง เพื่อจ  ากัดไม่ให้เกิดการเคล่ือนท่ีของหัวเสามากจนเกิดแรงใน
แนวนอนเกินกว่าท่ีเสาจะรับได ้ทั้งน้ีต  าแหน่งท่ีแยกโครงสร้างมกัเป็นท่ีตอม่อ (เช่นในรูปที่ 1) 
หรือในกรณีพิเศษอาจแยกท่ีบริเวณช่วงสะพานก็ได ้แต่ในทั้งสองกรณี ผิวทางจราจรจะตอ้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Expansion joint เพื่อใหก้ารจราจรไม่สะดุดท่ีบริเวณดงักล่าว 

 
การค านวณหาขนาดการยดืหดตวัท่ีตอ้งการของ Expansion joint สามารถค านวณ

ไดอ้ยา่งคร่าวๆ (โดยไม่คิดผลของเสาท่ีจะร้ังการยดืหดตวัใหน้อ้ยลง) หากทราบค่าการลา้ของ
คอนกรีต (เช่น 0.0003 ม./ม.) การหดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช่ืน (0.0001 ม./
ม.) และการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ (+20C/-15C โดยคอนกรีตเสริมเหลก็มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การขยายตัว () ประมาณ 0.000011 /C) ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างสะพานยาว 
30+36+36+30 เมตร มีลกัษณะทัว่ไป (Typical ดงัในรูปที่ 1) และมีจุดท่ีไม่มีการเคล่ือนตวัของ
คานสะพานโดยประมาณอยู่ ท่ี ก่ึงกลางความยาว จะได้ว่า การหดตัวท่ีต้องการเท่ากับ 
(30+36)*(0.0003+0.0001+15*0.000011) = 0.037 เมตร และการขยายตวัท่ีตอ้งการเท่ากบั 
(30+36)*20*0.000011=0.015 เมตร ส าหรับคานสะพานดา้นท่ีติดกนั การค านวณก็สามารถ
กระท าไดใ้นท านองเดียวกนั เม่ือประมาณการการเคล่ือนตวัท่ีตอ้งการไดแ้ลว้จึงท าการเลือก
ประเภท Expansion joint และขนาดท่ีเหมาะสมต่อไป 



 

 

 

สรุป 

การวเิคราะห์ออกแบบโครงสร้างสะพานโดยเฉพาะสะพานท่ีมี Superstructure ยาว
ต่อเน่ืองกนั จะตอ้งค านึงถึงการยดืหดตวัของ Superstructure ท่ีเกิดจากการลา้ของคอนกรีต การ
หดตวัของคอนกรีตเน่ืองจากการสูญเสียความช้ืน และการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ เพราะเป็น
สาเหตุหลักให้เกิดแรงกระท าในแนวนอนกับ Substructure ได้ หากมีการยึดร้ังกับ 
Superstructure 

 
จากกรณีของโครงสร้างสะพานท่ียาวต่อเน่ืองกันท่ีแสดงในท่ีน้ี จะเห็นได้ว่า

พฤติกรรมและคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างอาจมีผลต่อการออกแบบโครงสร้างได้
มากกว่าน ้ าหนักบรรทุกต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดจากการใชง้าน ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ี สามารถพบ
เห็นได้ในโครงสร้างท่ีมีความต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นสะพาน อุโมงค์ รางรถไฟ หรือในองค์
อาคารท่ีมีความยาวมาก ๆ  

Reference 

 
[1] M.J.N. Priestley, F. Seible and G.M.Calvi (1996), Seismic Design and Retrofit of  

Bridges, John Wiley & Sons, inc, p171-173. 
 
[2] A. Ghali, R. Favre and M. Elbadry (2002), Concrete Structures: Stresses and 

Deformations, 3rd edition, E&FN Spon. 
 
[3] C. Menn (1986), Prestressed Concrete Bridge, Springer-Verlag, Wien, p466-467. 
 

 


