
5 Timber Trusses

•โครงสรางชวงยาว
 โดยไมตองมีเสา

•โครงหลงัคา 
(Roof truss) 
•โครงสะพาน 
(Bridge truss) 
•คานโครง 
(Trussed girder) 
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Timber Trusses

• องคประกอบทีส่ําคัญในการเลือกชนิดของโครงหลงัคาไม 
• ความสวยงามทางสถาปตยกรรม
• ชนิดของวัสดุมงุหลงัคา
• ชนิดของเสาหรือฐานที่รองรับ
• ความประหยัดของวัสดุทีใ่ชและคาแรงงานในการประกอบ
• ชนิดและตําแหนงของน้ําหนักทีก่ระทาํตอโครงหลงัคา
• สัดสวนของโครงสราง เชน ความกวางและความสูงที่
ตองการ

• ชวงความยาว (Truss Span Length): 8 - 25 เมตร 
• ระยะระหวางโครง (Bay Length): 3 - 6 เมตร



Types of Trusses
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Hammer Beam Truss

Compound Truss 

King Post Truss 
Queen Post Truss



•แบบเพรท และโฮว:
•แบงชวงยอยทางแนวดิง่เทาๆ กนั แตไมค้าํยนัพาดเฉียงกลับกนั

•แบบฟงค:
•เหมาะสําหรับหลังคาที่มคีวามสูงมากจําเปนตองแบงชวงยอยเทาๆ 
กนัทางดานจันทนัแลวลากเสนตั้งฉากออกไปพบขื่อหรอืไมดั้งเฉียง 

•โครงหลงัคาชนั (Pitched Truss)
• สามารถถายน้ําหนกัของหลังคาไดดีกวา 
• สะดวกตอการประกอบ
• Depth to Span Ratio: ≥1/6
• จะตองคิดแรงลม
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•แบบเบลเยี่ยน:
•แบงจันทนัออกเปนชวงยอยเทาๆ กนัแลวลากเสนตั้งฉากมาพบขื่อ
แบบฟนเลื่อย
•เหมาะสําหรับโรงงานที่ตองการใหแสงเขาทางปลายดานชนั 

•โครงหลงัคาชนั (Pitched Truss)
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•แบบเพรท และแบบโฮว:
•ดั้งและค้ํายนัมีแรงอัดและแรงดึงแตกตางกัน

•แบบวอเรน็:
• เหมาะกับโครงระบบพื้นและอืน่ๆ ที่ตองการใหจันทนัและขื่อขนานกนั

•โครงหลงัคาแบน (Flat Truss)
•เมื่อตองการความราบของหลังคา 
•จะใหค้ํายนัทางดานขางตรงฐานรองรับไดดีกวา
• Depth to Span Ratio: 1/8 - 1/10
•โครงหลังคาแบนควรมคีวามลาดเอียงของหลังคา (slope) มากกวา 
15 องศา เพื่อปองกนัการรัว่ซมึของน้ําฝน
•ไมจําเปนตองคิดแรงลม เนื่องจากแรงลมเปนแบบ Suction ซึ่งจะลด
คาของแรงในสวนตางๆ ของโครงหลังคาลง
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•โครงหลงัคาโคง (Bowstring Truss)
• อัตราสวนความลกึตอชวงความยาว 

Depth to Span Ratio: 1/6-1/8

•แบบโบวสตริง:
•ใชกับอาคารที่ตองการหลังคาเปน
สวนโคง 
•การแบงชวงยอยก็เชนเดียวกบัแบบ
ของแพรทหรอืโฮว

Types of Trusses



•การเลือกใชโครงหลังคาแบบตางๆ 
•ลักษณะรูปรางทางดานสถาปตยกรรม
•ความเหมาะสมกับการใชงาน
•ความประหยัด 

• โครงหลงัคาชนัเหมาะกับอาคารที่มชีวงกวาง≤ 10 เมตร 
เพราะแรงลมจะมีผลตอโครงหลงัคาชวงแคบๆ นีไ้มมาก 

• ถาหลังคาชวงกวาง  ควรที่จะใชโครงหลงัคาแบน ซึ่งมผีลของ
แรงลมไมมากเพราะความชนันอย

•การใช Depth to Span Ratio ทีเ่หมาะสม  ใชไมยาว มกีารตอ
นอย สําหรับจนัทันและขือ่ ชวยลดการตกหรอืการโกงในแนวดิ่ง
ของโครงหลงัคา
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Timber Trusses

• การประกอบโครงไมจะตองยกขือ่ที่กลางชวงของโครง
หลงัคา เมือ่ยกโครงหลงัคาขึ้นตดิตั้งเขาที่ จะมสีวนตกหรือโกง
ในแนวดิ่งพอดีกับสวนยกทาํใหขื่ออยูในแนวราบพอดี
• คํานวณสวนยก

Δ = L2/H (875L + 23334) × 10-6

Δ = สวนยกทีก่ลางชวง ซม.
L = ชวงยาวของโครงหลงัคา เมตร
H = ความลึกหรือสวนสงูของโครงหลงัคา เมตร



Roof Truss Design

การออกแบบโครงหลงัคาไม 
•เลือกชนิด รูปรางและสัดสวน: ชวงความยาว/ลึก/ระยะระหวางโครง
•คํานวณน้ําหนักบรรทุกของโครง: dead load/live load/wind load
•วิเคราะหโครงสราง: หาแรงที่เกิดขึ้นในแตละองคอาคาร (member) 
เนื่องจากน้าํหนักบรรทกุทีก่ระทํา
•เลือกชนิดไม:ทําใหทราบคาหนวยแรง ที่ยอมใหของไมชนดินัน้
•ออกแบบรูปตัดของแตละสวน: เชน ออกแบบจันทนั ใหนําชวงที่มี
แรงมากที่สดุมาคาํนวณ แลวใชขนาดเดียวกนัตลอด

 ถาจะเปลี่ยนขนาดของรูปตัดก็จะขาดความสวยงามเมื่อโครง
หลังคาไมมีเพดานปด 

 ไมหนึ่งทอนอาจยาวพอที่จะใชไดหลายชวง
• การออกแบบการตอปลายที่จุดตอ 

 อาจใชสลักเกลียวสําหรับโครงหลังคาที่ชวงไมยาว
 ถาชวงยาวและมีแรงในสวนตางๆ ของโครงหลังคามาก ใช

แหวนยึดไมแบบวงแหวนผาซึง่จะประหยัดกวา
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Roof Truss Design

น้ําหนกับรรทุกคงที่ (Dead Load)
• น้าํหนกัโครงหลังคา (truss weight)
• น้ําหนกัแป (purlin weight)
• น้ําหนกัวัสดุมุงหลังคา (roof weight)
• น้ําหนกัฝาเพดาน (ceiling weight)

•สูตรโดยประมาณ
•โครงหลงัคาชนั w = 1.024L
•โครงหลงัคาแบน w = 0.688L + 8.54
•โครงหลงัคาโคง w = 0.605L + 8.54

w  =  น้ําหนักคงที่ของโครงหลังคา กก.ตอเมตร2ของพื้นที่ราบ
L  =  ชวงความยาวทั้งหมดของโครง เมตร



Roof Truss Design

ชนิดของวัสดุ น้ําหนักคงที่ (กก./ม.2)

กระเบื้องลอนคู
กระเบื้องลูกฟกูลอนเลก็
กระเบื้องลูกฟกูลอนใหญ
กระเบื้องโมเนยีร
กระเบื้องราง 0.98 × 5 ม.
สังกะสี
แปไม
ฝากระเบือ้งแผนเรียบ
ฝาไมอัด

14
12
17
50
18
5
5
20
15

• น้ําหนักคงที่ของแป วัสดุมุงหลงัคา และฝาเพดาน



Roof Truss Design

น้ําหนกับรรทุกจร (Live Load)
•เกิดขึน้ระหวางการกอสราง และการซอมแซมโครงหลงัคา 
•ประมาณ 30 - 50 กก./ม.2

แรงลม (Wind Load)
• หนวยของแรงลมทีก่ระทาํตั้งฉากกับโครงหลงัคา
• θ < 30 องศา: ไมตองคิดแรงลม
• θ ≥ 30 องศา: Duchemin’s Formula 

Pn= p[2sin θ /(1+sin2 θ)]

Pn = หนวยของแรงลม (กก./ม.2) ตั้งฉากกับหลังคา
p = หนวยของแรงลมขนานกับพื้นดนิ มีคาตามเทศบญัญัติ
θ = มุมความลาดเอียงของหลังคา

p

Pn

θ



Roof Truss Bracing

ค้ํายนัดานขาง
•ชวยยึดโครงไม
ใหอยูในตําแหนง
ที่ตองการ 
•สามารถรับ
น้ําหนักบรรทกุใน
แนวดิ่ง 
•ตานทานแรงลม
ในแนวราบหรอื
แรงที่เกดิจาก
แผนดินไหว



Roof Truss Bracing
•แบงออกเปนค้ํายันในแนว

ระนาบของจันทนั
(Upper Chord Bracing)
ระนาบของขื่อ 
(Lower Chord Bracing)
ระนาบของเสา/ผนัง
(Wall/Column Bracing)

• วัสดุ:
ไม
ลวดเหล็ก(Steel Rod) 
รับแรงดึงที่เกิดขึ้น
ไมจําเปนตองมีทุกชวงเสา


