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ข้ อมูลนังร้ าน ( Scaffolds)
นังร้ าน เป็ นโครงสร้างชัวคราวใช้ในงานก่อสร้าง
และงานซ่อมแซมเป็ นลักษณะของการทํางานบนทีสูงซึ งมี
ความเสี ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ งนังร้านแบ่งได้เป็ น 6
ประเภท คือ
1. นังร้านไม้ไผ่
2. นังร้านเสาเรี ยงเดียว
3. นังร้านเสาเรี ยงคู่
4. นังร้านแบบใช้ท่อเหล็ก หรื อนังร้านสําเร็ จรู ป
5. นังร้านแบบแขวน
6. นังร้านชนิดเคลือนทีได้
จากสถิติการประสบอันตรายเนืองจากการทํางาน
พบว่าใน 1 ปี จํานวนผูป้ ระสบอันตรายตกจากทีสูง มีจาํ นวน
สู งถึง 5% ของจํานวนผูป้ ระสบอันตรายจากการทํางานทังหมด

ดังนัน วิศวกรออกแบบ และวิศวกรควบคุมงานจึงควรจะให้
ความสําคัญเกียวกับข้อกําหนดในการออกแบบ และความ
ปลอดภัยในการใช้งานนังร้านของเป็ นอย่างมาก
โครงงานนีได้ทาํ การสํารวจโครงการก่อสร้างต่างๆ
ในประเทศไทย เพือเปรี ยบเทียบนังร้านในการทํางานจริ งกับ
กฎกระทรวงแรงงาน มาตรฐานในการบริ หารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกียวกับงานก่อสร้าง (พ.ศ. 2551)
จากการสํารวจโครงการก่อสร้าง จํานวน 11 โครงการ ได้แก่
1. อาคารพาณิ ชย์ร้านทรงสมัย 5 ชันครึ ง เขตจตุจกั ร
กทม.
2. ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร โรงแรมสุ ดาพาเลซ สะพาน
ควาย กทม.

3. The Chest Phahon yothin 11 สูง 30 ชัน
(Construction Line) พหลโยธิน 11 กทม.
4. Rhythm Phahon-Ari สูง 53 ชัน (Syntec
Construction) พหลโยธิน กทม.
5. Vantage Condominium สูง 32 ชัน (Syntec
Construction) เขตดินแดง กทม.
6. The Sense สู ง 22 ชัน (PBL Group) สะพานควาย
กทม.
7. อาคารสํานักคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์
( Can Do Construction) กทม.
8. อาคารวิทยาศาสตร์ กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (Can
Do Construction) ม.เกษตรศาสตร์ กทม.
9. อาคารปฏิบตั ิการทางวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์
(พอร์ทอลเฟรม (ประเทศไทย)) ม.เกษตรศาสตร์
กทม.
10. บ้านพักพนักงาน โรงงานเยือกระดาษ อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์
11. ห้างสรรพสิ นค้า Home Mart อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ภาพแสดงรู ปแบบการยึดนังร้านติดกับโครงสร้างจากการ
สํารวจ
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คําแนะนําจากวิศวกร ส่ วนทีมีการคํานวณคือ ส่ วนข้อต่อ
ระหว่างชินส่ วนเพือประกอบเป็ นนังร้าน
แรงกระทําในแนวดิงทีกระทํากับนังร้าน
• นําหนักบรรทุกของโครงสร้างนังร้าน
• นําหนักจร เช่น คนงานทํางาน
• แผ่นดินไหว

รูปภาพแสดง Model โครงสร้ างนังร้ านในโปรแกรมGambit

แรงกระทําในแนวราบ
• แรงลม
• แผ่นดินไหว

ทิศทางลม

ในทีนีจะทําการวิเคราะห์แรงลมทีกระทําต่อโครงสร้าง
นังร้าน ซึ งอาจจะมีผลทําให้นงร้
ั านก่อสร้างพังทลายหรื อเอน
ล้มได้ เพราะฉะนันเราจึงจําเป็ นทีจะต้องมีการวิเคราะห์แรงลม
ทีกระทําต่อโครงสร้างด้วย เพือนําไปใช้ในการพิจารณา

FRONT VIEW

ออกแบบการสร้างนังร้านและวิธีการยึดนังร้านเข้ากับ
โครงสร้างได้อย่างเหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม
CFD มาวิเคราะห์

การประยุกต์ ใช้ งาน CFD
(Computional Fluid Dynamics)
ในทีนีใช้ 2 โปรแกรมในการช่วยวิเคราะห์แรงลมที
กระทํากับนังร้านก่อสร้าง คือ
1.โปรแกรม Gambit ใช้ในการสร้าง Model โครงสร้างนังร้าน
2.โปรแกรม Fluent ใช้ในการจําลองแรงลมทีกระทําต่อ
โครงสร้าง

ภาพแสดงการแสดงผลการวิเคราะห์ ของโปรแกรม Fluent
สรุปผลจากการอ่านค่ าแรงลมโดยวิธี CFD
1.แรงดันลมด้านหน้าและด้านหลังจะแตกต่างกัน
2.ค่าแรงดันลมด้านหน้านังร้านจะนําไปใช้ในการออกแบบ
โครงสร้างของนังร้าน
3.ค่าแรงดันลมด้านหลังนังร้านจะนําไปใช้ในการออกแบบ
วิธีการยึดนังร้านติดกับโครงสร้าง

