ข้อกำหนด นำหนักบรรทุก
และวิธีกำรออกแบบ
การออกแบบคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก คื อ ขั้ น ตอนในการเลื อ กวั ส ดุ แ ละจั ด ขนาดวั ด ส่ ว นของ
องค์ประกอบต่างๆของโครงสร้างตามหลักการทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงสร้างจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางด้านความปลอดภัย การใช้งาน ความประหยัด และเข้า
กับสภาพแวดล้อม
วิศวกรโครงสร้างเป็นหนึ่งในทีมงานออกแบบอาคาร สะพาน และโครงสร้างต่างๆ ในกรณี
ของอาคารสถาปนิกมักเป็นผู้จัดเตรียมแบบของอาคารโดยรวมเกี่ยวกั บรูปลักษณ์ภายนอกและ
รูปแบบการใช้งานภายใน จากนั้นจึงแจกจ่ายให้วิศวกรงานระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบ
สุขาภิบาล และวิศวกรโครงสร้างทาการออกแบบ
ในเชิงวิศวกรรมโครงสร้างผู้ออกแบบควรคานึงถึงปัจจัยหลักห้าประการคือ
เสถียรภำพ ความมั่นคงของโครงสร้างโดยรวม ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ต้องคานึงถึงเป็น
อันดับแรกในการออกแบบ เพราะอาจทาให้โครงสร้างวิบัติพังทลายได้
ควำมปลอดภัย ส่วนต่างๆของโครงสร้างจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอในการรองรับน้าหนัก
บรรทุกได้อย่างปลอดภัย
ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน โครงสร้างจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานโดยไม่มีการแอ่นตัว เอียง สั่นสะเทือน หรือแตกร้าว ที่มากเกินไปจนไม่สามารถใช้งานได้
ควำมประหยัด ราคาของโครงสร้างไม่ควรเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยผู้ออกแบบควรคานึงถึง
หลายปัจจัยเช่น ปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน ความยากง่ายในการก่อ สร้าง ระยะเวลา ความสะดวก
ในการขนส่ง การบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างที่ดีควรจะเข้ากันได้กับสภาวะแวดล้อมในบริเวณนั้น และมีความสวยงาม

ขันตอนในกำรออกแบบโครงสร้ำง
การออกแบบโครงสร้างเริ่มต้นจากแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของอาคารโครงสร้างตาม
ความต้องการใช้งานของเจ้าของอาคาร
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Design Loop

Member Design

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง
วิศวกรโครงสร้างจะเลือกระบบโครงสร้างที่เหมาะสมเช่น โครงสร้างเหล็ก หรือคอนกรีต
เสริมเหล็ก การออกแบบเริ่มต้นโดยการประมาณขนาดหน้าตัดองค์อาคารเพื่อคานวณน้าหนักองค์
อาคารเพื่อใช้ร่วมกับน้าหนักบรรทุกอื่นในการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อให้ได้แรงภายในแต่ละองค์
อาคาร เมื่อทาการออกแบบองค์อาคารแล้วจะทาการตรวจสอบองค์อาคารที่ได้ออกแบบและที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ถ้ามี ความแตกต่างกันจะทาการปรับขนาดองค์อาคารแล้วทาการวิเคราะห์และ
ออกแบบใหม่อีกครั้งเรียกว่า “วนรอบออกแบบ (Design Loop)” จนกระทั่งได้ผลที่ยอมรับได้
จึงทาการออกแบบโคยละเอียดต่อไป

ข้อกำหนดในกำรออกแบบ
สูตรต่างๆที่ใช้การคานวณออกแบบจะต้องมีการอ้างอิงที่มา ซึ่งโดยทั่ว ไปจะเป็นไปตามมาตรฐาน
หรือข้อกาหนดในการออกแบบของแต่ละประเทศ ข้อกาหนดเหล่านี้ถูกจัดทาขึ้นโดยองค์กรต่างๆ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการออกแบบโดยอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ ข้อกาหนดที่มีผล
บังคับใช้ทางกฎหมายและข้อกาหนดที่แนะนาโดยองค์กรวิชาชีพ
ข้อกาหนดที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเป็นข้อบังคับที่มีไว้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย
ของสาธารณชนซึ่งผู้ออกแบบจะต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ข้อกาหนด
ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ สาหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มีกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527), กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) และข้อกาหนด
ในแต่ละท้องที่เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือเทศบัญญัติ และมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
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สาหรับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทยที่ออกข้อกาหนดทางด้านวิศวกรรมคือ วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.)โดยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีสองฉบับคือ
มาตรฐานส าหรั บ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ กโดยวิธีห น่ว ยแรงใช้งาน(ว.ส.ท. 1007-34) และ
มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกาลัง(ว.ส.ท. 1008-38) โดยข้อกาหนดที่ใช้จะ
น า ม า จ า ก Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
ของ American Concrete Institute (ACI)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตจะอยู่ในความ
ดูแลของ ACI Committee 318 ซึ่งจะพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานออกมาเป็นระยะๆคือ โดยมีเลข
สองตัวสุ ดท้ายคือปี ที่เริ่มใช้ เช่น ACI318-89 เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1989 ซึ่งจะตรงกับของ ว.ส.ท.
1008-38 จากนั้นก็จะเป็น ACI 318-95 จนมาถึง ACI 318-05 ในปัจจุบัน

นำหนักบรรทุก
ข้อกาหนดเกี่ยวกับน้าหนักบรรทุกในสหรัฐอเมริกาจะระบุอยู่ใน Building Code ของแต่ละพื้นที่
ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป สาหรับสหรฐอเมริกาจะใช้ตามมาตรฐาน Uniform Building Code
(UBC) ซึง่ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2000 ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น International Building Code (IBC) และ ASCE
Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE 7) ส าหรั บ ประเทศ
ไทยมีการกาหนดน้าหนักบรรทุกจรไว้บ้างในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 แต่เป็นการกาหนดไว้นานแล้ว
ดังนั้นจึงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรพิจารณาควร
ใช้วิจารณญาณประกอบตามความเหมาะสม

นำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Loads)
น้าหนักบรรทุกคงที่หรือน้าหนักบรรทุกตายตัวคือไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่น้าหนักตัวโครงสร้าง
เอง และน้าหนักวัสดุที่ถูกติดตั้งถาวรกับโครงสร้างเช่น ผนัง วัสดุปูพื้น วัสดุมุงหลังคา ฝ้าเพดาน
ตำรำงที่ 2.1 หน่วยน้าหนักของวัสดุ
นำหนักวัสดุ

ก.ก./ม.3

คอนกรีต

2,320

คอนกรีตเสริมเหล็ก

2,400

ไม้
เหล็ก
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นำหนักวัสดุปูผิว

ก.ก./ม.2

กระเบื้องลอนคู่

14

กระเบื้องซีแพคโมเนีย

50

เหล็กรีดลอน, สังกะสี

5

ซีเมนต์ขัดมันหนา 2.5 ซ.ม.

50

กระเบื้องปูพื้น

100

พื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต

150
ก.ก./ม.2

นำหนักผนัง
ผนังอิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูน

180

ผนังอิฐมอญเต็มแผ่นฉาบปูน

360

ผนังอิฐบล็อกหนา 7 ซ.ม.

120

ผนังอิฐบล็อกหนา 9 ซ.ม.

160

นำหนักบรรทุกจร (Live Loads) เนื่องจำกกำรใช้งำน
ในข้อกาหนดอาคารส่วนใหญ่จะมีตารางน้าหนักจรให้เพื่อความสะดวกในการออกแบบโดยจะระบุ
เป็นน้าหนักแผ่คงที่ต่อพื้น ที่อาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 น้าหนักบรรทุกจรในอาคารจะ
ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน
ตำรำงที่ 2.2 น้าหนักบรรทุกจรตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6
นำหนักจร
(กก./ตร.ม.)

ประเภทและส่วนต่ำงๆของอำคำร
(1) หลังคา

30

(2) กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต

100

(3) ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล ห้องน้า ห้องส้วม

150

(4) ห้องแถว ตึกแถวที่ใช้พักอาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรม และ
ห้องคนไข้พิเศษของโรงพยาบาล

200

(5) สานักงาน ธนาคาร

250
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(6) (ก) อาคารพาณิชย์ ส่วนของห้องแถว ตึกแถวที่ใช้เพื่อการพาณิชย์
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และโรงพยาบาล

300

(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารชุด หอพัก โรงแรม
สานักงาน และธนาคาร

300

(7) (ก) ตลาด อาคารสรรพสินค้า หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร
ห้องประชุม ห้องอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือหอสมุด
ที่จอดหรือเก็บรถยนต์นั่งหรือจักรยานยนต์

400

(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย และโรงเรียน

500

(8) (ก) คลังสินค้า โรงกีฬา พิพิธภัณฑ์ อัฒจันทร์ โรงงานอุตสาหกรรม
โรงพิมพ์ ห้องเก็บเอกสารและพัสดุ

500

(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของตลาด อาคารสรรพสินค้า
ห้องประชุม หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร ห้องสมุด และหอสมุด

500

(9) ห้องเก็บหนังสือของห้องสมุดหรือหอสมุด

600

(10) ที่จอดหรือเก็บรถบรรทุกเปล่า

800

ตำรำงที่ 2.3 น้าหนักบรรทุกจร (L0) ตามข้อกาหนด ASCE 7
ลักษณะกำรใช้งำน
ที่พักอาศัย

นำหนักแผ่
ก.ก./ม.2

นำหนักเป็นจุด
ก.ก.

200

อาคารสานักงาน
ล็อบบี้และทางเดินชั้นแรก

500

900

สานักงาน

250

900

ทางเดินชั้นบน

400

900

ห้องเรียน

200

450

ทางเดินชั้นบน

400

450

ทางเดินชั้นแรก

500

450

โรงเรียน
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บันไดและทางออก

500

โกดังเก็บสินค้า
สินค้าเบา

600

สินค้าหนัก

1,200

กำรลดนำหนักบรรทุกจร (Reduction in Live Loads)
น้าหนักบรรทุกจรที่ให้ไว้ในตารางเป็นค่ามากที่สุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อพื้นที่รับน้าหนักบรรทุกมี
ขนาดใหญ่ขึ้นโอกาสที่น้าหนักบรรทุกจะถึงค่า มากที่สุดนั้นจะลดลง ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6
กาหนดให้สามารถลดน้าหนักจรได้ในอาคารหลายชั้นโดยกาหนดให้ลดลงตามชั้นของอาคาร
ตำรำงที่ 2.4 การลดน้าหนักบรรทุกจรตามชั้นของอาคาร
อัตรำกำรลดนำหนักบรรทุกจร
บนพืนแต่ละชันเป็นร้อยละ

กำรรับนำหนักของพืน
(1) หลังคาหรือดาดฟ้า

0

(2) ชั้นที่หนึ่งถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า

0

(3) ชั้นที่สองถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า

0

(4) ชั้นที่สามถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า

10

(5) ชั้นที่สี่ถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า

20

(6) ชั้นที่ห้าถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า

30

(7) ชั้นที่หกถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้า

40

(8) ชั้นที่เจ็ดถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้าและชั้นต่อลงมา

50

มาตรฐาน ASCE 7 จะกาหนดเป็น ตัวคูณลดค่าน้าหนักบรรทุกจร (Live-load reduction
factor) ขึ้นกับ พืนที่รับน้าหนัก (Tributary area, AT) ซึ่งจะขยายจากคานหรือเสาไปยังตาแหน่ง
ที่แรงเฉือนเป็นศูนย์โดยรอบองค์อาคารที่พิจารณา เพื่อความสะดวกอาจใช้ระยะครึ่งหนึ่งระหว่าง
จุดรองรับเช่นในคานดังในรูปที่ 2.2(ก) และน้าหนักลงเสาดังในรูปที่ 2.2(ข) โดยยอมให้ใช้น้าหนัก
จรลดค่า L จากค่า L0 จากตารางที่ 2.3 ในการออกแบบองค์อาคาร ขึ้นกับพื้นที่ AT รับน้าหนัก
L
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(ก) คานภายใน

(ข) เสาต้นริม
รูปที่ 2.2 พื้นที่รับน้าหนัก AT
ค่าแฟกเตอร์ KLL ขึ้นกับลักษณะของส่วนประกอบโครงสร้างดังนี้
เสาภายในและเสาภายนอกที่ไม่มีพื้นยื่น

KLL = 4

เสาภายนอกที่มีพื้นยื่น

KLL = 3

เสามุมที่มีพื้นยื่น

KLL = 2

เสาภายในและคานขอบที่ไม่มีพื้นยื่น

KLL = 2

องค์อาคารอื่น

KLL = 1

แรงลม (Wind Loads)
แรงลมเป็ น น้ าหนั ก บรรทุ ก จากสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Load) โดยแรงดั น ลมที่ บ นผิ ว
อาคารแนวดิ่งเกิดขึ้นจะเป็นไปตามความเร็วลมยกกาลังสอง
q
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เมื่อ q = แรงดันลมบนผิวอาคารแนวดิ่งตั้งฉากกับทิศทางลม (กก./ม.2)


= ความหนาแน่นมวลอากาศ (ประมาณ 1.25 กก./ม.3)

V = ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)
การคานวณแรงลมโดยละเอียดตามมาตรฐาน
ASCE7 หรือมาตรฐานการของกรมโยธาธิการ
มยผ.1311-50 นั้ น มี ร ายละเอี ย ดที่ ต้ อ ง
พิจารณามากเช่นความเร็วลมเฉลี่ ยในแต่ล ะ
พื้นที่ซึ่งเป็นค่าทางสถิติ และแรงดันบนพื้นที่
ผิวด้านต่างของอาคารที่มีความแตกต่างกันดัง
ในรูปที่ 2.3
รูปที่ 2.3 แรงดันลมบนอาคาร
ตามกฏกระทรวงได้กาหนดแรงลมบนผิวอาคารแนวดิ่งอย่างง่ายโดยมีค่าเพิ่มขึ้นตามความ
สูงในลักษณะของขั้นบันได ดังแสดงในตารางที่ 2.5 และรูปที่ 2.4
ตำรำงที่ 2.5 แรงดันลมตามกฎกระทรวง

WIND DIRECTION

ควำมสูงอำคำร
h (เมตร)

Leeward side

30 m

Windward
side

20 m
Step wind loading
10 m

0m

รูปที่ 2.4 แรงลมตามกฎกระทรวง

หน่วยแรงลม
(กก./ตร.ม.)

น้อยกว่า 10

50

10  h < 20

80

20  h < 40

120

มากกว่า 40

160

ในกรณีที่ ผิ ว อาคารไม่ อยู่ ในแนวดิ่ งตั้ง ฉากกับ ความเร็ ว ลมเช่น ผิ ว หลั ง คาลาดเอียง จะ
คานวณแรงดันตั้งฉากกับผิวหลังคาโดยใช้สูตร
P



2Psin
1 sin2

(2.3)

เมื่อ P = แรงลมตามกฎกระทรวง
P



= มุมเอียงหลังคา (องศา)

รูปที่ 2.5 แรงลมบนผิวลาดเอียง
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แรงแผ่นดินไหว (Earthquake Loads)
แผ่นดิน ไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สามรถก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อโครงสร้าง ในหลายพื้นที่ซึ่งอยู่ในโซนที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
จะต้องคานึงถึงแรงแผ่นดินไหวในการออกแบบโครงสร้าง สาหรับประเทศไทย
แม้ ว่ า จะไม่ เ คยเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวรุ น แรง แต่ ก็ มี แ ผ่ น ดิ น ไหวขนาดเล็ ก เกิ ด ขึ้ น
บ่อยครั้งทางภาคเหนือและตะวันตก
กฎกระทรวง พ.ศ. 2550 กาหนดให้พิจารณาแรงสั่นสะเทือนแผ่นดิน โดย
คานวณเป็นแรงเฉือนที่ฐาน (Base Shear) ดังนี้
V = ZIKCSW
V
EQK

เมื่อ V =
Z =
I =
K =
C =
S =
W=

(2.4)

แรงเฉือนที่ฐานอาคาร
สัมประสิทธิ์ความเข้มของแผ่นดินไหว
สัมประสิทธิ์ความสาคัญของอาคาร
สัมประสิทธิ์โครงสร้าง
สัมประสิทธิ์คุณสมบัติทางพลศาสตร์ของโครงสร้าง
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นดินและโครงสร้าง
น้าหนักโครงสร้าง

วิธีหน่วยแรงใช้งำน (Working Stress Design Method)
การออกแบบโดย วิธีหน่วยแรงใช้งาน(Working Stress Design, WSD) เป็นวิธีเก่าที่ใช้มาตั้งแต่
ต้น ยุ ค 1900 ถึงช่ว งต้น ยุ ค 1960 ต่อ มาได้ มีการพั ฒ นา วิธีกาลั ง ประลั ย(Ultimate Strength
Design, USD) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วิธีกาลัง (Strength Design Method, SDM) ในประเทศ
ไทยยังคงใช้วิธีหน่วยแรงใช้งานกันอยู่บางส่วน
ในวิธีหน่วยแรงใช้งานส่วนโครงสร้างจะถูกออกแบบให้หน่วยแรงที่เกิดจากน้าหนักบรรทุก
ขณะใช้งานไม่เกินค่าที่ยอมให้ โดยที่คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของส่วนโครงสร้างเป็นแบบอีลาสติก
น้าหนักบรรทุกใช้งานได้แก่ น้าหนักบรรทุก คงที่(น้าหนักของตัวโครงสร้างเอง) น้าหนักบรรทุกจร
ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย สิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หิมะ ลม และแผ่นดินไหว ซึ่งจะถูกสมมุติให้
เกิดขึ้นเมื่อโครงสร้างถูกใช้งาน

วิธีหน่วยแรงใช้งำนอำจถูกแสดงได้ดงั นี
f



[ หน่วยแรงที่ยอมให้ fallow ]

(2.5)

เมือ่ f = หน่วยแรงอีลาสติกที่คานวณได้ เช่นจากสูตรการตัด f = Mc/I สาหรับคาน
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fallow = หน่วยแรงที่จากัดโดยมาตรฐานอาคารเป็นเปอร์เซ็นต์ของกาลังรับแรงอัด fc
สาหรับคอนกรีต หรือของหน่วยแรงจุดคราก fy สาหรับเหล็กเสริม

ข้อจำกัดของวิธีหน่วยแรงใช้งำน :
1. เนื่องจากข้อจากัดอยู่ที่หน่วยแรงทั้งหมดอยู่ภายใต้น้าหนักใช้งานจึงไม่มีวิธีง่ายๆ ที่จะใช้กับ
ระดับความไม่แน่นอนของน้าหนักหลายๆชนิดโดยทั่วไปการประมาณน้าหนักคงที่จะทาได้แม่นยา
กว่าน้าหนักจรซึ่งจะประมาณจากลักษณะการใช้งานของอาคารและอาจจะมีการกระจายตัวที่
แปรเปลี่ยนหรือไม่แน่นอนได้
2. ความคืบและการหดตัวซึ่งเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไปที่สาคัญในโครงสร้างจะไม่สามารถแสดงได้
ไม่ง่ายโดยการคานวณแบบอีลาสติกของหน่วยแรง
3. หน่วยแรงในคอนกรีตไม่เป็นสัดส่วนกับหน่วยการยืดหดจนถึงกาลังวิบัติทาให้ไม่สามารถรู้ความ
ปลอดภัยที่แฝงอยู่ได้ เมื่อเปอร์เซ็นต์ของ fc ถูกใช้เป็นหน่วยแรงที่ยอมให้

วิธกี ำลัง (Strength Design Method)
รูปที่ 2.6(ก)แสดงคานที่รองรับน้าหนักตัวเอง w บวกกับน้าหนักบรรทุกกระทาเป็นจุด P1, P2
และ P3 ซึ่งทาให้เกิดโมเมนต์ดัดในรูปที่ 2.6(ข) ซึ่งเป็นแรงภายในซึ่งเป็น ผลจากน้าหนักบรรทุก
แรงภายในตั ว อื่ น ได้ แ ก่ แรงเฉื อ น, แรงตามแนวแกน, โมเมนต์ บิ ด , การโก่ ง แอ่ น และการ
สั่นสะเทือน
P1

P2

P3

w

(ก) คานรับน้าหนักบรรทุก

(ข) แผนภูมิโมเมนต์ดัด
รูปที่ 2.6 คานรับน้าหนักบรรทุกและโมเมนต์ดัดจากน้าหนักบรรทุก
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รูปที่ 2.7(ก) แสดงหน่วยแรงดัดที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดคานซึ่งเป็นผลมาจากแรงที่มากระทา
ในรูปที่ 2.7(ข) หน่วยแรงดัดนี้อาจถูกแทนด้วยแรง C และ T อยู่ห่างกันเป็นระยะ jd แรงคู่ควบนี้
คือ โมเมนต์กระทำ (Acting Moment) ซึ่งพยายามจะทาให้เกิดการเสียรูปทรงทาให้เกิดแรง
ต้านทานภายในเนื้อวัสดุเป็นแรงคู่ควบที่มีขนาดเท่ากันในทิศทางตรงกันข้ามเรียกกว่า โมเมนต์
ต้ำนทำน (Resisting Moment)

(ก) หน่วยแรงดัดบนหน้าตัด

C
jd
T

(ข) หน่วยแรงต้านทานภายใน
รูปที่ 2.7 หน่วยแรงดัดจากน้าหนักบรรทุกและหน่วยแรงต้านทาน
เมื่อน้าหนักบรรทุกหรือแรงที่มากระทาเพิ่มขึ้น หน่วยแรงต้านทานจะเพิ่มขึ้นตามเพื่อรักษา
สมดุ ล จนกระทั่ง หน้ าตัด วิบั ติ โมเมนต์ มากที่สุ ดที่ห น้าตั ดสามารถต้านทานได้ เรีย กว่ า ก ำลั ง
โมเมนต์ (Moment Strength) คาว่า กำลัง (Strength) ยังถูกใช้ในลักษณะเดียวกันสาหรับ
กาลังเฉือน (Shear Strength) และกาลังแรงตามแนวแกน (Axial Load Strength)
วิ ธี ก ำลั ง (Strength Design Method, SDM) เป็ น วิ ธี ก ารออกแบบที่ ถู ก พั ฒ นาให้ มี
ความแม่นยาในการคานวณกาลังจากพฤติกรรมของคอนกรีตเสริมเหล็กในการรับน้าหนักบรรทุก
ผลการทดสอบองค์อาคารจนถึงจุดวิบัติถูกนามาใช้ในการพัฒนาวิธีการออกแบบ
ในวิธีกาลังน้าหนักบรรทุกใช้งานจะถูกเพิ่มขึ้นโดย ตัวคูณน้าหนัก (Load factors) เพื่อให้
ได้น้าหนักขณะเกิดการวิบัติ น้าหนักนี้จะถูกเรียกว่า น้าหนักประลัย (U , Ultimate load) หรือ
น้าหนักเพิ่มค่า (Factored Load) ในทางกลับกันกาลังขององค์อาคารจนถูกลดลงโดย ตัวคูณลด
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ก้าลัง (, Strength Reduction Factor) โดยค่าตัวคูณทั้งสองจะถูกกาหนดตามมาตรฐาน ใน
การออกแบบโครงสร้างหรือส่วนโครงสร้างจะถูกกาหนดสัดส่วนให้มีกาลัง ออกแบบ Sn มีค่าไม่
น้อยกว่ากาลังที่ต้องการ U ที่คานวณจากน้าหนักเพิ่มค่า
กาลังออกแบบ
หรือ



กาลังที่ต้องการ

 Sn 

U

(2.6)

เมื่อ Sn คือ กำลังระบุ (Nominal Strength) ที่คานวณตามทฤษฎี กาลังที่ต้องการ U คานวณ
โดยใช้ ตั ว คู ณ น้ าหนั ก กั บ น้ าหนั ก บรรทุ ก ใช้ ง านได้ แ ก่ น้ าหนั ก บรรทุ ก คงที่ (Dead Load, D),
น้าหนักบรรทุกจร (Live Load, L), แรงลม W, แรงแผ่นดินไหว E, แรงดันดิน H, แรงดันของไหล
F, น้าหนักหิมะ S, น้าหนักฝน R และผลจากสิ่งแวดล้อม T อาทิเช่น การทรุดตัว, ความคืบ, การ
หดตัว และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
สมการ (2.6) เป็นการกาหนดโดยทั่วไป เมื่อ นาไปใช้งานออกแบบองค์อาคารรับแรงที่
เฉพาะเจาะจงเช่น โมเมนต์, แรงเฉือน และแรงตามแนวแกน จะเขียนเป็น
 Mn 

Mu

(2.7ก)

 Vn  Vu

(2.7ข)

 Pn  Pu

(2.7ค)

โดยที่ตัวห้อย n หมายถึงกาลังระบุของโมเมนต์, แรงเฉือน และแรงตามแนวแกน ตามลาดับ และ
ตัวห้อย u หมายถึงการเพิ่มค่าของโมเมนต์, แรงเฉือน และแรงตามแนวแกน โดยในการเพิ่มค่าจะ
ทาโดยใช้ตัวคูณเพิ่มค่ากับน้าหนักบรรทุกใช้งาน หรือคูณกับแรงภายในที่เป็นผลมาจากน้าหนัก
บรรทุกใช้งาน

นำหนักบรรทุกร่วม (Load Combinations)
มาตรฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกาลังของ ว.ส.ท. 1008-38 กาหนดให้กาลังที่
ต้องการ U สาหรับน้าหนักบรรทุกคงที่ D และน้าหนักบรรทุกจร L ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า
U = 1.4 D + 1.7 L

(2.8)

ในกรณีที่ต้องคานึงถึงผลของแรงลม W ในการออกแบบร่วมกับน้าหนักบรรทุกอื่ น ต้องพิจารณา
U เพิ่มขึ้นอีกกรณีเพื่อนามาเปรียบเทียบใช้ค่าที่มากกว่าไปการออกแบบ
U = 0.75 (1.4 D + 1.7 L + 1.7 W)
หรือ

(2.9)

U = 1.05 D + 1.275 L + 1.275 W

นอกจากนั้นสาหรับสถานะการณ์ที่น้าหนักคงที่เป็นตัวน้าหนักถ่วงเพื่อสร้างเสถียรภาพเมื่อถูก
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แรงลมกระทา (เช่น หอคอยหรือกาแพง) ความเป็นไปได้ที่จะลดน้าหนักคงที่ต้องถูกพิจารณา
แทนที่จะเป็นน้าหนักประลัย ว.ส.ท. จึงกาหนดให้พิจารณาอีกกรณีคือ
U = 0.9 D + 1.3 W

(2.10)

ถ้าต้องคานึงถึงการต้านทานแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว หรือแรง E ที่รวมอยู่ในการคานวณ
ออกแบบให้ใช้สมการ (2.9) และ (2.10) โดยแทนค่า W ด้วย 1.1E
ถ้าต้องคานึ งถึงการต้านทานแรงดันดิน H ในการคานวณออกแบบ กาลังที่ต้องการ U
อย่างน้อยที่สุดต้องเท่ากับ
U = 1.4 D + 1.7 L + 1.7 H

(2.11)

ยกเว้นในกรณีที่ D หรือ L ลดผลของ H ให้ใช้ค่า 0.9 D แทน 1.4 D และให้ L มีค่าเท่ากับศูนย์ใน
การหาค่ากาลังที่ต้องการ U สูงสุด
U = 0.9 D + 1.7 H

(2.12)

สาหรับ แรงดันของของเหลว F มีความสูงที่ควบคุมได้สมการ (2.11) และ (2.12) จะถูกใช้ยกเว้น
1.7 H ถูกเปลี่ยนเป็น 1.4 F เนื่องจากความหนาแน่นของเหลวมีค่าแน่นอนแรงดันจึงถูกคิดเหมือน
น้าหนักคงที่ โดยใช้ตัวคูณ 1.4 ในทางตรงข้ามแรงดันดินมีคุณสมบัติแปรเปลี่ยนมากกว่า จึงถูกคิด
เป็นน้าหนักจรโดยใช้ตัวคูณ 1.7 เมื่อผลของโครงสร้าง T ของการทรุดตัวต่างกัน ความคืบ การหด
ตัวหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอาจจะมีผลสาคัญ ก็จะถูกรวมเข้าไปกับน้าหนักคงที่
แต่ต้องไม่น้อยกว่า

U = 0.75 (1.4D + 1.4T + 1.7L)

(2.13)

U = 1.4 (D + T)

(2.14)

ตัวคูณ 0.75 ถูกใช้เพื่อระลึกว่ามีความน่าจะเป็นที่จะเกิดน้าหนักพร้อมกันมีน้อย
ค่าตัวคูณลดกาลังและตัวคูณเพิ่มน้าหนักที่ ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นเป็นค่าเก่าเพื่อให้ตรงกับที่
ว.ส.ท. กาหนด สาหรับค่าใหม่ตามมาตรฐาน ACI 318-11 จะเป็นดังนี้
ตำรำงที่ 2.6 ตัวคูณเพิ่มน้าหนัก U ตามมาตรฐาน ACI 318-11
กรณีบรรทุก
ตัวคูณเพิ่มนำหนัก
พื้นฐาน
U = 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (Lr or S or R)
น้าหนักคงที่
U = 1.4 D
หิมะ, ฝน, อุณหภูมิ, และลม U = 1.2 (D + F + T) + 1.6 (L + H) + 0.5 (Lr or S or R)
U = 1.2 D + 1.6 (Lr or S or R) + (1.0 L or 0.5 W)
U = 1.2 D + 1.0 W + 1.0 L + 0.5 (Lr or S or R)
U = 0.9 D + 1.0 W
แผ่นดินไหว
U = 1.2 D + 1.0 E + 1.0 L + 0.2 S
U = 0.9 D + 1.0 E
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กำลังที่คำนวณออกแบบ (Design Strength)
กาลังที่คานวณออกแบบขององค์อาคารคือกาลังระบุที่คานวณตามข้อกาหนดและสมมุติฐานตาม
ทฤษฎีการออกแบบโดยวิธีกาลังคูณด้วยตัวคูณลดกาลัง  โดย ว.ส.ท. กาหนดให้ใช้ค่าดังต่อไปนี้
- การดัดร่วมกับแรงดึงหรือไม่มีแรงดึง

 = 0.90

- แรงดึงตามแนวแกน

 = 0.90

- แรงเฉือนและแรงบิด

 = 0.85

- แรงอัดในเสาปลอกเกลียว

 = 0.75

- แรงอัดในองค์อาคารอื่น ๆ

 = 0.70

- แรงกดบนคอนกรีต

 = 0.70

ขนำดและควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้
แม้ว่าในการออกแบบจะพิจารณาถึง ขนาด ระยะช่องว่าง และตาแหน่งของเหล็กเสริมที่แน่นอน
ในทางปฏิบัติอาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้บ้าง ถือเป็นความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
ขนาดทั้งหมดของคอนกรีตเสริมเหล็กจะถูกกาหนดโดยวิศวกรเป็นจานวนเต็มเซ็นติเมตร
สาหรับคาน เสา และผนั ง บางครั้งใช้ครึ่งเซ็นติเมตรสาหรับพื้นบาง และบ่อยครั้งที่เพิ่มทีละ 10
เซ็นติเมตร ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สาหรับการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดของเสาและคาน และ
ในความหนาของพื้นและผนังจะ +1.0 ซ.ม.และ -0.5 ซ.ม.
เมื่อขนาดที่กาหนดมากกว่า 30 ซ.ม. แต่ไม่เกิน 90 ซ.ม. สาหรับคอนกรีตฐานรากการ
แปรเปลี่ยนของขนาดแปลนจะเป็น +5.0 ซ.ม. และ -1.0 ซ.ม. ขณะที่ความหนาย่อมรับความ
คลาดเคลื่อน -5% ของความหนาที่กาหนด ตัวคูณลดกาลัง  ตั้งใจจะถูกใช้ในสถานะการซึ่ง
ความคลาดเคลื่อนหลายตัวอาจมารวมกัน ทาให้กาลังลดลงจากที่คานวณโดยใช้ขนาดที่กาหนด
โดยปกติเหล็กเสริมจะถูกกาหนดความยาวเพิ่มทีละ 10 ซ.ม. และความคลาดเคลื่อนในการ
วางเหล็ กถูกกาหนดใน ACI Code ส าหรับระยะหุ้ มของคอนกรีตและความลึ กประสิ ทธิผ ล d
(ระยะจากหน้ารับแรงอัดถึงศูนย์กลางของเหล็กรับแรงดึง ) ในส่วนโครงสร้างรับแรงดัน ผนัง และ
ส่วนโครงสร้างรับแรงอัด ความคลาดเคลื่อนที่กาหนดดังนี้
ตำรำงที่ 2.7 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ในการวางเหล็กเสริม
ควำมลึกประสิทธิผล
(d, ซม.)
d  20
d > 20
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ควำมคลำดเคลื่อน
ของควำมลึก (ซม.) ของระยะหุ้ม (ซม.)
1.0
-1.0
1.2
-1.2
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โดยไม่คานึงถึงความคลาดเคลื่อนที่กาหนดระยะหุ้มที่ได้ไม่ควรน้อยกว่าสองในสามของ
ระยะหุ้ ม น้ อ ยสุ ด ตามที่ ก าหนดในแบบ เนื่ อ งจากความลึ ก ประสิ ท ธิ ผ ลและระยะหุ้ ม เป็ น
ส่วนประกอบของความลึกทั้งหมด เมื่อความคลาดเคลื่อนของการจัดวางเหล็กและระยะหุ้มมา
รวมกันความคลาดเคลื่อนทั้งหมดของขนาดอาจจะเกิน ดังนั้นการปรับแก้ในที่ก่อสร้างอาจจะต้อง
ทาซึ่งอาจจะสาคัญเป็นพิเศษสาหรับหน้าตัดที่บางมาก สาหรับตาแหน่งของเหล็กตามยาวของ
ขนาด และของการงอเหล็ก ความคลาดเคลื่อนคือ 5 ซ.ม. ยกเว้นปลายที่ไม่ต่อเนื่องซึ่งความ
คลาดเคลื่อนจะเป็น 1.2 ซ.ม.

วิธีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
องค์อาคารทุกตัว ในโครงสร้ างจะได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผลที่มากที่สุดของน้าหนัก
ประลัย ซึ่งพิจารณาโดยทฤษฎีการวิเคราะห์แบบอิลาสติก หรืออาจใช้ค่าประมาณของโมเมนต์
และแรงเฉือนส าหรั บ การออกแบบคานต่อเนื่องและพื้นทางเดียว ซึ่งค่าประมาณที่ ได้จะเผื่ อ
ค่อนข้างมากในกรณีที่องค์อาคารดัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงข้อแข็ง เนื่องจากรูปแบบน้าหนัก
บรรทุกที่แตกต่างกัน
ACI ได้กาหนดสัมประสิทธิ์เพื่อใช้ในการประมาณค่ามากที่สุดของโมเมนต์และแรงเฉือน
ในคานและพื้นทางเดียวต่อเนื่อง โมเมนต์จะมีค่าเท่ากับผลคูณของสัมประสิทธิ์และ wuln2 เมื่อ wu
คือน้าหนักประลัยต่อหน่วยความยาว และ ln คือระยะห่างระหว่างผิวในของที่รองรับสาหรับการ
หาโมเมนต์บวก หรือค่าเฉลี่ยของสองช่วงคานที่ติดกันสาหรับโมเมนต์ลบ แรงเฉือนจะหาได้โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์คูณกับ wuln/2 ตารางที่ 2.8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ต่างเช่นเดียวกับในรูปที่ 2.8
ค่าสัมประสิทธิ์ ACI เหล่านี้ได้มาจากการวิเคราะห์แบบอีลาสติก โดยพิจารณาเลือกวาง
น้าหนักจรเพื่อให้ได้โมเมนต์บวกหรือลบมากที่สุดที่หน้าตัดวิกฤติ ซึ่งจะใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1. มีช่วงคานตั้งแต่ 2 ช่วงขึ้นไป
2. มีช่วงยาวเท่ากันโดยประมาณ โดยช่วงที่ติดกันมีความยาวต่างกันไม่เกิน 20%
3. รับน้าหนักแผ่สม่าเสมอเต็มทุกช่วง
4. น้าหนักจรไม่เกิน 3 เท่าของน้าหนักบรรทุกคงที่
5. องค์อาคารมีลักษณะเป็นปริซึมหน้าตัดคงที่
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ตำรำงที่ 2.8 ค่าโมเมนต์และแรงเฉือนโดยใช้สัมประสิทธิ์ของ ACI
(ก) โมเมนต์บวก
คานช่วงปลาย
- ปลายไม่ต่อเนื่องไม่ยึดรั้งกับที่รองรับ

wuln2/11

- ปลายไม่ต่อเนื่องหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับที่รองรับ

wuln2/14
wuln2/16

คานช่วงใน
(ข) โมเมนต์ลบ
โมเมนต์ลบที่ขอบนอกของที่รองรับตัวในตัวแรก
- เมื่อมี 2 ช่วง

wuln2/9

- เมื่อมีมากกว่า 2 ช่วง

wuln2/10

โมเมนต์ลบที่ขอบของที่รองรับตัวในอื่นๆ

wuln2/11

โมเมนต์ลบที่ขอบของที่รองรับทุกแห่งสาหรับ
- พื้นที่มีช่วงยาวไม่เกิน 3.00 ม. และ

wuln2/12

- คานที่มีอัตราส่วนสติฟเนสของเสาต่อคาน > 8

wuln2/12

โมเมนต์ลบที่ขอบในของที่รองรับตัวริมที่หล่อเป็นเนื้อเดียวกับที่รองรับ
- เมื่อที่รองรับเป็นคานขอบ

wuln2/24

- เมื่อที่รองรับเป็นเสา

wuln2/16

(ค) แรงเฉือน
แรงเฉือนที่ขอบของที่รองรับตัวในแรก

1.15 wuln/2

แรงเฉือนที่ขอบของที่รองรับตัวอื่นๆ

wuln/2
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1
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1
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1
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1
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1
11

1
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Exterior
face
1st interior
support
(a) Continuous beam with more than 2 spans

1
16

1
9

1
14

1
9

1
16

1
14

(b) Continuous beam with 2 spans

1
12

1
14

1
12

1
12

1
16

1
12

1
12

(c) Slab with span not exceeding 3 m and
column/ beam stiffness ratio > 8

รูปที่ 2.8 (a) คานต่อเนื่องมากกว่าสองช่วง (b) คานต่อเนื่องสองช่วง (c) พื้นช่วงยาวไม่เกิน 3 เมตร
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