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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี 7เป็ นการศึกษาทดลองวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโครงสร้ างแผ่นพืน7 ไร้ คานคอนกรี ตอัด
แรง-เสา-กํ าแพงรับแรงเฉื อน เพืCอใช้ รับแรงเนืCองจาก
แรงโน้ มถ่ ว ง แรงลม (มยผ. 1311-50) และแรง
แผ่ น ดิ น ไหว (มยผ. 1302-52) โดยไม่ ใ ช้ ชิ น7 ส่ ว น
โครงสร้ างทีCเป็ นคานเข้ ามาเกีCยวข้ อง ด้ วยวิธีแรงสถิต
เที ย บเท่ า แล ะส เปค ตรั ม การ ตอ บสน อง แล ะ
เปรี ย บเที ย บผลของการวิเ คราะห์ อ อกแบบโดยเน้ น
เฉพาะผลกระทบของแรงด้ านข้ าง ทีCมีตอ่ ปริ มาณเหล็ก
เสริมข้ ออ้ อยในส่วนของแผ่นพื 7นไร้ คานคอนกรี ตอัดแรง
จากการศึกษาอาคารแปลนรูปสีCเหลีCยมจัตรุ ัส
มีจํานวน 6 ช่วงสแปนทังสองทิ
7
ศทาง มีความสูง 7,14,
21 และ 28 ชันและมี
7
ความหนาของแผ่นพื 7นคงทีCพบว่า
อาคารสูง 21 และ 28 ชัน7 ต้ องใช้ เ หล็กเสริ มปริ ม าณ
มากมายจนไม่ค้ มุ ค่าในทางเศรษฐศาสตร์ อัตราส่วน
ปริมาณเหล็กเสริมทีCพิจารณาแรงลมตาม มยผ. 131150 และแรงโน้ มถ่วงต่อทีCพิจารณาแต่แรงโน้ มถ่วงเพียง
อย่างเดียว 1.02, 1.72 และ 4.55 เท่าสําหรับอาคารสูง
7, 14 และ 21 ชันตามลํ
7
าดับ ส่วนอัตราส่วนปริ มาณ

เหล็กเสริ มทีCพิจารณาทังแรงลมตาม
7
มยผ. 1311-50,
แรงแผ่นดินไหวตาม มยผ. 1302-52 ทีCวิเคราะห์ด้วย
วิธีแรงสถิตเทียบเท่าและแรงโน้ มถ่วง ต่อทีCพิจารณาแต่
แรงโน้ มถ่วงเพียงอย่างเดียว 2.65, 48.30 และ 140.00
เท่า สํ า หรั บอาคารสูง 7, 14 และ 21 ชัน7 ตามลํ า ดับ
และสุดท้ ายปริ มาณเหล็กเสริ มทีC พิจารณาทัง7 แรงลม
ตาม มยผ. 1311-50 และแรงแผ่นดินไหวตาม มยผ.
1302-52 ทีCวิเคราะห์ด้วยวิธีสเปคตรัมการตอบสนอง
และแรงโน้ มถ่วง ต่อทีCพิจ ารณาแต่แรงโน้ มถ่วงเพียง
อย่างเดียว 2.01, 30.27 และ 71.76 เท่าสําหรับอาคาร
สูง 7, 14 และ 21 ชันตามลํ
7
าดับ
คําสําคัญ: ผลกระทบของแรงด้ านข้ าง, มาตรฐานการ
ออกแบบอาคารของไทย, แผ่นพื 7นไร้ คานคอนกรี ตอัด
แรง
Abstract
This research presents a study of trial
analysis and design of post-tensioned concrete
flat slab-column-shear wall system for wind
(DPT. 1311-50), earthquake (DPT. 1302-52) and

gravity resistant without any support from beam
structural members by using the equivalent
static force and response spectrum methods.
The comparison of the analysis and design
results emphasizes on the effects of the lateral
loads on total amount of mild reinforcing steel in
the post-tensioned concrete flat slab.
From the study of a square shaped
buildings plan, there are 6 spans in both
directions with 7, 14, 21 and 28 story heights
and constant slab thickness, it was found that
the 21 and 28 story buildings need tremendous
amount of slab mild reinforcement and
uneconomic. The ratios of the total mild
reinforcement amount in the flat slabs
considering both wind load as per DPT. 1311.50
code and gravity load over considering gravity
load alone are 1.02, 1.72 and 4.55 for 7, 14 and
21 story buildings respectively while the ratios
considering wind load as per DPT. 1311-50
code, earthquake load as per DPT. 1302-52
(equivalent static force) and gravity load over
considering gravity load alone are 2.65, 48.30
and 140.00 for 7, 14 and 21 story buildings
respectively. Lastly, the ratios of total mild
reinforcement amount considering wind load as
per DPT. 1311-50 code, earthquake load as per
DPT. 1302-52 (response spectrum) and gravity
load over considering gravity load alone are

2.01, 30.27 and 71.76 for 7, 14 and 21 story
buildings respectively.
KEYWORDS: Effects of lateral loads, Thai
building codes, Post-tensioned concrete flat
slabs.
1. บทนํา
1.1 ความสําคัญของปั ญหา
ในปี 2550 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ ออก
มาตรฐานสํ า หรั บ ออกแบบอาคารเพืC อ ต้ า นแรงลม
มยผ. 1311-50 [1] และในปี 2552 ได้ ออกมาตรฐาน
สําหรับออกแบบอาคารเพืCอต้ านแรงแผ่นดินไหว มยผ.
1302-52 [2] ซึCงมีขนตอนการคํ
ั7
านวณทีCซับซ้ อน และ
ผู้ออกแบบอาคารส่วนใหญ่ยงั ไม่พร้ อมทีCจะออกแบบ
ตามมาตรฐานทังสองได้
7
อย่างรวดเร็ ว โดยทีCมาตรฐาน
มยผ. 1311-50 ได้ ใช้ หลักการและสูตรคํานวณส่วน
ใหญ่มาจากมาตรฐาน National Building Code of
Canada 2005 [3] ของประเทศแคนาดา ส่ ว น
มาตรฐาน มยผ. 1302-52 ม าจากมาตรฐาน
SEI/ASCE 7-05[4] ของประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ได้ มี
การปรับให้ เหมาะสมสําหรับเหมาะสมสําหรับประเทศ
ไทย
ในอดีต ได้ นิย มใช้ ร ะบบพื น7 -คานเพืC อ รองรั บ
นํ 7าหนักบรรทุกในแนวดิCง และใช้ ระบบโครงข้ อแข็งรับ
โมเมนต์ซึCงประกอบด้ วยคาน-เสา-กําแพงรับแรงเฉือน
เพืC อ รั บ แรงด้ านข้ า ง (แรงลมและแผ่น ดิน ไหว) แยก
อิ ส ระจากกั น แต่ ใ นปั จจุ บัน ระบบแผ่ น พื น7 ไร้ คาน
คอนกรี ต อัด แรงเป็ นทีC นิ ย มกัน มากขึ น7 ผู้ ออกแบบ
อาคารจึงต้ องพิจารณาระบบพื 7น-เสา-กําแพงแรงเฉือน
สําหรับรับทังนํ
7 7าหนักบรรทุกในแนวดิงC และแรงด้ านข้ าง

1.2 วัตถุประสงค์
เ พืC อ ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ทีC เ กิ ด จ า ก แ ร ง
แผ่นดินไหวและแรงลมทีCมีต่อแผ่นพื 7นไร้ คานคอนกรี ต
อั ด แรงในระบบพื น7 -เสา-กํ า แพงแรงเฉื อ น ตาม
มาตรฐานของประเทศไทยทีC มี ผ ลบั ง คับ ใช้ อยู่ ใ น
ปั จจุบนั
1.3 ประโยชน์
สามารถนํ าผลทีC ศึกษาไปใช้ เ ป็ นแนวทางใน
การออกแบบอาคารประเภทแผ่นพืน7 ไร้ คานคอนกรี ต
อั ด แรงทีC ต้ องออกแบบเพืC อ รั บ แรงลมและแรง
แผ่นดินไหว ตามมาตรฐานของประเทศไทย
1.4 ขอบเขต
1. ศึกษาถึงผลกระทบเนืCองจาก แรงลมตามมาตรฐาน
มยผ. 1311-50 และแรงแผ่นดินไหว ตามมาตรฐาน
มยผ. 1302-52
2. ศึก ษาเฉพาะอาคารตัวอย่า งทีC ใ ช้ โ ครงสร้ างแบบ
แผ่นพื 7นไร้ คานคอนกรี ตอัดแรงสูง 7, 14, 21 และ 28
ชัน7
3. ศึก ษาขนาดของเสาและกํ า แพงรั บ แรงเฉื อ นทีC
เพียงพอในการต้ านทานแรงด้ านข้ าง
4. ศึกษาอาคารทีCตงอยู
ั 7 ่ในเขตพืน7 ทีCกรุ งเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เท่านัน7
2. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ผู้ วิ จั ย ได้ ค้ นคว้ างานวิ จั ย ทีC ศึ ก ษาถึ ง การ
ออกแบบอาคารต้ านแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ทัง7
แบบทีCรับแรงด้ านข้ างด้ วยระบบคาน-เสา-กํ าแพงรั บ
แรงเฉื อ น และพื น7 -เสา-กํ า แพงแรงเฉื อ น รวมไปถึ ง
งานวิจัยทีC เกีC ยวกับการออกแบบแผ่นพืน7 คอนกรี ตอัด
แรงสามมิติ เรี ยงลําดับตามปี ทีCเผยแพร่ไว้ ดงั นี 7

ในปี พศ. 2545 สําเนียง องสุพนั ธ์กลุ และต่อ
กุ ล กาญจนาลั ย [5] ได้ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บการ
วิเคราะห์โครงสร้ างระบบคาน-เสา-กําแพงรับแรงเฉือน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ด้ วยวิธีประมาณและวิธีวิเคราะห์
เชิงพลศาสตร์ โครงสร้ างทีCศกึ ษามีช่วงเสา 3 ถึง 4 ช่วง
สูง 10 และ 15 ชัน7 จํ า นวน 3 อาคาร โดยพิจ ารณา
นํ 7าหนักบรรทุกในแนวดิCง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว
ในเขต กทม. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างวิธีแรงสถิต
เที ย บเท่าตามมาตรฐาน UBC 1994 โซน 1 และ
วิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ ภ ายใต้ พิกัดยืดหยุ่น โดยการ
วิเ คราะห์ เ ชิง ประวัติเ วลา กํ าหนดค่าอัตราเร่ ง สูง สุด
เท่ากับ 0.075g ซึCง การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ประวัติเ วลา
ดังกล่าวได้ คา่ การเคลืCอนตัวทีCยอดของอาคาร 7-8 เท่า
เสาต้ นริ มชันล่
7 างมีแรงตามแนวแกน 1.7-1.8 เท่า แรง
เฉือน 4.3-6 เท่า และโมเมนต์ดดั 5-7 เท่า
ในปี พศ. 2550 บุญชา คําวอน, สมชาย ชูชีพ
สกุล และสุทศั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์ [6] ได้ ศกึ ษาผลกระทบ
ด้ า นราคาของโครงสร้ างอาคารสูง ระบบคาน-เสากํ าแพงรับแรงเฉื อน ทีCออกแบบต้ านทานแรงลมตาม
มาตรฐานในประเทศไทย ซึC ง ออกแบบตามกฏ
กระทรวงฉบับทีC 6 (พศ. 2527) เปรี ยบเที ยบแรงลม
ตามมาตรฐาน วสท. ซึงC ได้ ศกึ ษาอาคารสูง 30 ชัน7 และ
พิจ ารณาถึ ง ผลกระทบทีC มี ต่อ ราคาค่าก่ อสร้ าง จาก
การศึกษาพบว่าการออกแบบตามมาตรฐาน วสท. มี
ผลต่อราคาค่าก่อสร้ างทีCเพิCมขึ 7นในกําแพงรับแรงเฉือน
ส่วนพื 7น คาน เสา และ ฐานราก พบว่านํ 7าหนักบรรทุก
ในแนวดิC ง เป็ นตั ว กํ า หนดการออกแบบ จากการ
เปรี ยบเทียบพบว่าการออกแบบตามมาตรฐาน วสท.
ทํ า ให้ ค่า ก่ อ สร้ างเพิC ม ขึน7 0.50% เมืC อ เที ย บกับ ตาม
ออกแบบตามกฏกระทรวงฉบับทีC 6 (พศ. 2527)

ในปี พศ. 2551 ฉัต ร สุจิ น ดา [7] ศึก ษา
เปรี ยบเที ยบผลการออกแบบพื น7 ไร้ คานคอนกรี ตอัด
แรงด้ วยวิธีโครงข้ อแข็งเสมือนสองมิติและวิธีไฟไนท์อีลี
เมนต์แบบแผ่นสามมิติ โดยใช้ โปรแกรม Adapt PT
เพืCอวิเคราะห์ด้วยวิธีโครงข้ อแข็งเสมือน และโปรแกรม
RAM Concept เพืCอวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์
ซึCงได้ ศกึ ษาแผ่นพื 7นไร้ คานทีCมีการจัดวางของเสาต่างๆ
กัน ทัง7 ในแนวทีC ตงั 7 ฉากอย่างเป็ นระเบียบ และไม่ตงั 7
ฉากอย่างเป็ นระเบียบ ซึCงมีกรณีศกึ ษาทังหมด
7
6 กรณี
โดยได้ แ ปรเปลีC ย นตํ า แหน่ ง ของเสาบางต้ น ให้ ห ลุด
ออกไปจากแนวของเสาอืCนๆ จากการศึกษาพบว่า วิธี
โครงข้ อแข็งเสมือนสองมิติจะให้ ค่าหน่วยแรงเฉลีCยทีC
มากกว่าในเชิงทีCปลอดภัย (Conservative) เมืCอเทียบ
กับผลได้ จากวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์สามมิติ
ในปี พศ. 2552
ฉั ต ร สุ จิ น ดา [8] ได้
เปรี ย บเที ย บค่า โมเมนต์ ทุติ ย ภู มิ ใ นแผ่ น พื น7 ไร้ คาน
คอนกรี ตอัดแรงทีCวิเคราะห์ด้วยวิธีโครงข้ อแข็งเสมือน
สองมิตแิ ละวิธีไฟไนท์อีลีเมนต์แบบแผ่นสามมิติ โดยใช้
โปรแกรม RAM Concept เพืCอใช้ วิเคราะห์ทงสองวิ
ั7
ธี
จากการศึกษานี 7พบว่า ในกรณีทีCการจัดเรี ยงของเสาไม่
อยู่ใ นแนวทีCตงั 7 ฉากกัน หากเป็ นไปได้ จึงควรใช้ วิธีไ ฟ
ไนท์ อีลี เมนต์ส ามมิติมากกว่าวิธีโครงข้ อแข็ง สองมิติ
เนืC องจากจะให้ คําตอบของโมเมนต์ทุติยภูมิ และค่า
ของแรงทุติยภูมิอืCนๆ ทีCอาจเกิดขึ 7น ซึCงจะต้ องเป็ นการ
วิ เ คราะห์ แ บบสามมิ ติ เ ท่ า นัน7 จึ ง จะได้ คํ า ตอบ แต่
สําหรับกรณีการจัดเรี ยงของเสาอยู่ในแนวทีCตงฉากกั
ั7
น
วิธีโครงข้ อแข็งสองมิติจะให้ คําตอบใกล้ เคียงกับวิธีไฟ
ไนท์อีลีเมนต์สามมิติ
ในปี พศ. 2553 สมชาย ตงอาภรณ์ และฉัตร
สุจินดา [9] ศึกษาเพืCอหาความหนาทีCเหมาะสมสําหรับ

แผ่นพื 7นไร้ คานคอนกรี ตอัดแรงด้ วยวิธีไฟไนท์อีลีเม้ นท์
แบบแผ่นสามมิติ โดยพิจารณาเฉพาะผลของแรงโน้ ม
ถ่วงเพียงอย่างเดียว อาศัยข้ อมูลราคาต่อหน่วยของ
วัส ดุก่ อสร้ าง และค่าแรงในประเทศไทย เพืC อ นํ า มา
ทดลองออกแบบแผ่ น พื น7 ไร้ คานคอนกรี ต อัด แรงทีC
ความหนา กําลังอัดประลัยของคอนกรี ต และนํ 7าหนัก
บรรทุกจรต่างๆ กัน โดยใช้ โปรแกรม RAM Concept มี
กรณีศึกษาสําหรับการจัดเรี ยงตําแหน่งของเสาในพื 7น
ทัง7 หมด 6 กรณี จากนัน7 ได้ นําไปหาสมการอย่างง่าย
เพืCอใช้ ทํานายความหนาทีCเหมาะสม ทีCทําให้ ราคาค่า
ก่อ สร้ างรวมตํC าสุด เพืC อ ช่ว ยให้ วิศ วกรและผู้ทีC ส นใจ
สามารถนําไปประมาณราคา และเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบแผ่นพื 7นไร้ คานคอนกรี ตอัดแรงเบื 7องต้ น
ในปี พศ. 2553 ศุภ กฤษณ์ หมืC นคิด และ
สุวัฒ น์ ถิ ร เศรษฐ์ [10] ได้ ศึก ษาปริ ม าณเหล็ ก เสริ ม
และลวดอัดแรงสํ าหรั บการออกแบบแผ่นพื น7 ไร้ คาน
คอนกรี ต อัด แรงภายหลัง เพืC อ ต้ า นแรงลมและแรง
แผ่นดินไหวสําหรั บประเทศไทย โดยได้ เ ปรี ยบเที ยบ
ปริ มาณเหล็กเสริ ม ทีCเ พิCม ขึน7 เนืC องจากผลของแรงลม
และแรงแผ่นดินไหวซึCงออกแบบตามมาตรฐาน มยผ.
1301-50 และ มยผ. 1311-50 กับมาตรฐานของ ACI,
UBC และ วสท. โดยได้ ศกึ ษาอาคารจํานวน 8 หลัง สูง
6-27 ชั น7 รวม 160 กรณี ศึ ก ษา พบว่ า จากการ
ออกแบบตามมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าว เพิCมปริ มาณ
เหล็กเส้ นประมาณ 13-18% และไม่เพิCมปริ มาณลวด
อัด แรง ซึC ง จะทํ า ให้ ค่ า ก่ อ สร้ างรวมเพิC ม ขึ น7 5-6%
อย่างไรก็ ตามการศึกษานี ใ7 ช้ วิธี วิเ คราะห์ผ ลของแรง
แผ่นดินไหวด้ วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า
ในปี พศ. 2553 Bharath G. N. et al. [11] ได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบอาคาร 2 แห่งในประเทศอินเดียคือ

(1) Mass-3 ซึCงเป็ นอาคารสํานักงาน ยาว 90 m กว้ าง
30 m สูง 4 ชัน7 และมีจอดรถใต้ ดิน 1 ชัน7 และ (2)
RPS ซึCงเป็ นอาคารเพืCอการพาณิชย์ ยาว 50 m กว้ าง
25 m สูง 4 ชัน7 และมี จ อดรถใต้ ดิน 1 ชัน7 จาก
การศึกษาโดยได้ ออกแบบตามมาตรฐาน IS 4562000, IS1893 Part 1 และ IS 875 Part 3 ของ
ประเทศอิ น เดี ย ซึC ง อาคารดั ง กล่ า วอยู่ ใ นโซน
แผ่นดิน ไหวเบาบาง ดัง นัน7 มาตรฐานจึง อนุญ าตให้
ออกแบบแผ่ น พื น7 เป็ นส่ ว นหนึC ง ของระบบรั บ แรง
ด้ านข้ าง โดยไม่ต้องแยกระบบรับแรงด้ านข้ างออกจาก
ระบบพืน7 อย่างสิน7 เชิง ผู้แต่งได้ ให้ ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ระหว่ า งแผ่ น พื น7 ไร้ แบบคอนกรี ต อัด แรงกั บ ระบบ
คอนกรี ตเสริ มเหล็กว่า ข้ อได้ เปรี ยบของคอนกรี ตอัด
แรงคื อ การได้ หน้ าตัด แบบไม่ แ ตก (Non-cracked
Section) ซึCง จะทํ าให้ ระยะการโก่ง ตัวของแผ่นพื น7
ลดลงมากเมืC อเที ยบกับหน้ า ตัดแบบแตก (Cracked
Section) ส่งผลทําให้ สามารถลดความหนาของแผ่น
พื 7นลงได้ โดยทีCสามารถรักษาระยะการโก่งไม่ให้ เกิน
กว่าทีCมาตรฐานกํ าหนด แต่จากการศึกษาโครงสร้ าง
ของทัง7 2 อาคารทีC กล่าวมาพบว่า หากใช้ แ ผ่นพื น7 ไร้
คานคอนกรี ต อัด แรงก็ ยัง ได้ ห น้ า ตัด แบบแตกอยู่ ดี
ดัง นัน7 จึง ต้ องกํ าหนดความหนาแผ่นพืน7 คอนกรี ตอัด
แรงให้ เท่ า กั บ แผ่ น พื น7 คอนกรี ตเสริ มเหล็ ก และ
เนืCองจากค่าใช้ จ่ายเพิCมเติมของระบบคอนกรี ตอัดแรง
จึงทําให้ ราคาค่าก่อสร้ างของระบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ตํCากว่าระบบคอนกรี ตอัดแรงอยู่ 20%
ในปี พศ. 2554 Tilva, V. K. et al. [12] ได้
ศึกษาผลกระทบทางด้ านราคาของแผ่นพื 7นไร้ คานของ
อาคาร 4 ชันในประเทศอิ
7
นเดียโดยใช้ โปรแกรม ETAB
วิเคราะห์ตามมาตรฐาน IS 1893 ของประเทศอินเดีย

โดยได้ เ ปรี ยบเที ยบแผ่นพืน7 แบบทีC มีและไม่มีแป้นหัว
เสา นํ 7าหนักบรรทุกตายตัวทีCรวมนํ 7าหนักโครงสร้ างแล้ ว
1 kN/m2 (102 kg/m2) และนํ 7าหนักบรรทุกจร 4 kN/m2
(408 kg/m2) Importance Factor (I)=1, Response
Reduction Factor (R)=5 โดยมีข้อกําหนดคือ (1)
ระยะเสา 6 m x 6 m, จํานวนสแปน 3 x 3, มีกําแพง
รับแรงเฉื อนทีCมุมของอาคาร (2) วิเคราะห์ผลของแรง
กระทําเนืCองจากแรงโน้ มถ่วงและแรงกระทําด้ านข้ าง
โดยใช้ โปรแกรม ETAB จากนัน7 นําข้ อมูลออกไปให้
โปรแกรม SAFE (3) คํานวณผลของแรงเฉื อนเจาะ
ทะลุวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SAFE (4) กําหนดขนาด
ของเสาและกําแพงกําหนดโดยให้ กําแพงรับแรงเฉื อน
75% ของแรงเฉื อ นทีC เ กิ ด จากแรงแผ่ น ดิ น ไหว ผล
การศึกษาพบว่าแผ่นพื 7นหนา 15 cm ทีCมีแป้นหัวเสา
หนาเพิCมอีก 5 cm มีราคาตํCากว่าแผ่นพื 7นหนา 22.5
cm ทีCไม่มีแป้นหัวเสาอยู่ 29%
จากการศึกษาทีCผ่านมาทัง7 หมดเท่าทีCค้นคว้ า
มาได้ เป็ นการศึก ษาถึง การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
แผ่นพืน7 ไร้ คานคอนกรี ตอัดแรงทีCพิจารณาผลแต่ของ
นํ 7าหนักบรรทุกเนืCองจากแรงโน้ มถ่วง, แรงด้ านข้ าง
เนืCองจากแรงลมตามมาตรฐานเก่าและแรงแผ่นดินไหว
ด้ วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าตามมาตรฐาน มยผ. 130252 หรื อไม่ก็ เ ป็ นการออกแบบด้ ว ยวิ ธี เ ชิง พลศาสตร์
ตามมาตรฐานของต่า งประเทศ ผู้วิ จัย ยัง ไม่ พ บถึ ง
งานวิจยั ใดทีCศกึ ษาการวิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื 7น
ไร้ คานคอนกรี ตอัดแรง-เสา-กําแพงรับแรงเฉื อน โดยทีC
พิ จ ารณาถึ ง แรงด้ า นข้ างทัง7 เนืC อ งจากแรงลมตาม
มาตรฐาน มยผ. 1311-50 และแผ่นดินไหวด้ วยวิธีเชิง
พลศาสตร์ โดยใช้ กราฟสเปคตรัมการตอบสนองจาก
มาตรฐาน มยผ. 1302-52 แต่ อ ย่ า งใด หากมี

การศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบของทั ง7 แรงลมและแรง
แผ่ น ดิ น ไหวด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง พลศาสตร์ ตามมาตรฐาน
ดั ง กล่ า ว ก็ จ ะเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิC ง ต่ อ วงการ
วิศวกรรมโครงสร้ าง เนืCองจากมาตรฐานทังสองนี
7
7เป็ น
มาตรฐานล่ า สุ ด ทีC จ ะต้ อ งใช้ สํ า หรั บ การออกแบบ
อาคารในปั จจุบนั
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจยั นี 7เป็ นการศึกษาถึงผลกระทบของแรง
ด้ านข้ างทีCมีตอ่ ขนาดของชิ 7นส่วน (ขนาดเสา, กําแพง
รับแรงเฉื อน, ความหนาของพื 7น) ในระบบโครงสร้ าง
พื 7นไร้ คานอัดแรง เปรี ยบเทียบระหว่างทีCพิจารณาแต่
นํา7 หนักบรรทุกเนืC องจากแรงโน้ มถ่วงอย่างเดียว กับ
การพิจารณาทังนํ
7 7าหนักบรรทุกเนืCองจากแรงโน้ มถ่วง,
แรงด้ า นข้ า งทีC เ กิ ด จากแรงลมตามมาตรฐาน มยผ.
1311-50 และแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ. 130252 โดยใช้ โปรแกรม ETAB 9.7.4 ในการวิเคราะห์ทงั 7
ด้ วยวิ ธี แ รงสถิ ต เที ย บเท่ า และวิ ธี ส เปคตรั ม การ
ตอบสนอง และใช้ โปรแกรม SAFE 12.3.2 เพืCอการ
ออกแบบรายละเอี ยดเหล็กเสริ ม ในพื น7 ซึCง มี ขนั 7 ตอน
ดังนี 7
1. วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ าง เพืC อ หาแรงภายในทีC เ กิ ด ขึ น7
เนืC อ งจาก Load
Combinations
ต่ า งๆ ใน
SEI/ASCE7-05[4] ด้ ว ยโปรแกรม ETAB 9.7.4
สํ า หรั บ วิ ธี แ รงสถิ ต เที ย บเท่ า ใช้ การคํ า นวณแรง
แผ่นดินไหวโดยอัตโนมัติ ในโปรแกรม ETAB 9.7.4
ตามมาตรฐาน IBC2006[13] ซึCงต้ องใส่ค่าต่างๆ เพืCอ
หลอกให้ โปรแกรมคํานวณ Sa ตรงกับมาตรฐาน มยผ.
1302-52 (ดู ร ายละเอี ย ดอยู่ ใ นส่ ว นผลการวิ จั ย )
สํ า หรั บ วิ ธี ส เปคตรั ม การตอบสนอง ใช้ ก ารกํ า หนด

กราฟสเปคตรั ม ของอัต ราเร่ ง จากมาตรฐาน มยผ.
1302-52 ส่วนการวิเ คราะห์ แรงลม ใช้ โปรแกรมหาง
นกยู ง 2.1 ซึC ง พัฒ นาโดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คํานวณแรงดันทีCหวั ลมและ
ท้ ายลมของแต่ละชัน7 แล้ วนํามาแปลงเป็ นแรงลมสุทธิ
ของแต่ ล ะชั น7 ใส่ ทีC จุ ด ศู น ย์ ก ลางมวลของ Rigid
Diaphragm ในโปรแกรม ETAB 9.7.4
2. ออกแบบโครงสร้ างอาคาร โดยเลือกขนาดเสาและ
กําแพงรับแรงเฉื อนทีCเหมาะสม ด้ วยโปรแกรม ETAB
9.7.4 และตรวจสอบ Inter-story Drift ไม่ให้ เกินกว่า
ค่าทีCยอมให้ ซงึC กําหนดไว้ ในมาตรฐาน มยผ. 1302-52
3. นําข้ อมูลของแรงภายในทีCเกิดขึ 7นสําหรับแผ่นพื 7น ใน
แต่ละชันออกจากโปรแกรม
7
ETAB 9.7.4 ซึCงรวมไปถึง
ผลของ Load Combination ทีCมีแรงด้ านข้ างด้ วย
4. นําข้ อมูลดังกล่าวเข้ าไปยังโปรแกรม SAFE 12.3.2
แล้ วออกแบบแผ่นพื 7นไร้ คาน โดยกําหนดปริ มาณลวด
อัดแรงให้ เท่ากัน สําหรับทุกชันและทุ
7
กกรณี (ดังแสดง
ในรูปทีC 1)
5. ให้ รายละเอียด (Detailing) เหล็กเสริ มข้ ออ้ อยรวม
ไปถึงการเลือกขนาดและจํานวนเหล็กเส้ นทีCใช้ ในแผ่น
พื น7 ไร้ คานจากพื น7 ทีC ห น้ า ตัด ทีC คํ า นวณได้ ข องแต่ล ะ
Design Strip และถอดปริมาณเหล็กเสริ มทีCใช้ จริ งจาก
รายละเอียดของเหล็กเสริ มโดยอัตโนมัตดิ ้ วยโปรแกรม
SAFE 12.3.2
6. ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ออกแบบ โดย
กํ าหนดให้ ความหนาของแผ่นพื น7 คงทีC สํ าหรั บทุกชัน7
และทุกกรณี และให้ ขนาดเสาและกําแพงรับแรงเฉือน
มีขนาดเท่ากันหรื อใกล้ เคียงกันให้ มากทีCสุด เพืCอเป็ น
การควบคุมให้ เหลือแต่ผลกระทบทีCมาจากแรงลมและ

แรงแผ่นดินไหว และสรุ ปผลโดยเน้ นเฉพาะปริ ม าณ
เหล็กเสริมข้ ออ้ อยในแผ่นพื 7นทีCแตกต่างกันออกไป
4. ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิ จั ย นี เ7 ป็ นการทดลองวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบโครงสร้ างแผ่น พื น7 ไร้ คานคอนกรี ต อัด แรง
โดยเปรี ย บเที ย บระหว่ า งกรณี ทีC พิ จ ารณาถึ ง Load
Combination ใน 4 กลุม่ ตามตารางทีC 1
ตารางที 1 กรณี ก ารออกแบบทีC พิ จ ารณาในการศึก ษา
เปรี ยบเทียบ
แรงแผ่นดินไหวตาม
มาตรฐาน
แรงลม
กรณีทีC
มยผ. 1302-52
แรง
ตาม
พิจารณา
โน้ ม มาตรฐาน
วิธี
Load
วิธีแรง
ถ่วง
มยผ.
สเปคตรัม
Combination
สถิต
1311-50
การ
เทียบเท่า
ตอบสนอง
ก.

ข.


ค.



ง.



หมายเหตุ: การพิจารณา Load Combination ทีCมีผลของแรง
กระทําหลายๆ อย่างพร้ อมกัน ไม่ได้ หมายถึงการนําผลของทุก
แรงกระทํามารวมกันในเชิงคณิตศาสตร์ แต่เป็ นการคํานวณ
Load Combination แต่ละอย่างแล้ วเปรี ยบเทียบค่าทีCสงู /
ตํCาสุดในแต่ละหน้ าตัดของการออกแบบไปพร้ อมๆ กันเพืCอให้
ครอบคลุมสภาวะวิกฤตซึงC อาจจะเกิดขึ 7นได้

กําหนดให้ อาคารทีCศกึ ษาเป็ นอาคารและส่วน
โครงสร้ างอืCนทีCหากเกิดการพังทลาย จะเป็ นอันตราย
ต่อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ แ ละสาธารณชนอย่ า งมาก ซึC ง ตาม

มาตรฐานแรงแผ่ น ดิ น ไหว มยผ. 1302-52 ได้
กําหนดให้ เป็ นประเภทความสําคัญ III (มาก) ใช้ ค่า
I=1.25 แต่ใ นมาตรฐานแรงลม มยผ. 1311-50 ได้
กําหนดให้ ใช้ ค่า I=1.15 (ค่า I แตกต่างกันเนืCองจาก
มยผ. 1302-52 เอามาจากของประเทศสหรัฐอเมริ กา
แต่ มยผ. 1311-50 เอามาจากประเทศแคนาดา
กําหนดให้ อาคารทีCศกึ ษาตังอยู
7 ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึCงตังอยู
7 ่ในโซน 5 เป็ น
อาคารทีCใช้ ระบบแผ่นพื 7นไร้ คานคอนกรี ตอัดแรง-เสากํ า แพงรั บ แรงเฉื อ น ดัง นัน7 สํ า หรั บ โซน 5 จะต้ อง
พิจารณา SDS เป็ น Sa(0.2sec)=0.126g และ SD1 เป็ น
Sa(1sec)=0.158g
ซึC ง สํ า หรั บ อาคารประเภท
ความสําคัญ III (มาก) SDS<0.167 จะต้ องออกแบบ
ต้ า นแผ่ น ดิน ไหวประเภท ก (ไม่ต้ อ งออกแบบ) แต่
0.133 ≤ SD1 < 0.20 จะต้ องออกแบบต้ านแผ่นดินไหว
ประเภท ค ซึC ง ตาม มยผ. 1302-52 ได้ กํ า หนดให้
เลือกใช้ ระบบโครงสร้ างอันทีCรุนแรงกว่า ดังนันจึ
7 งต้ อง
เลื อ กระบบโครงสร้ างประเภท ค ซึCง อย่า งน้ อ ยต้ อ ง
เลือกระบบโครงสร้ างแบบผสมทีCมีโครงต้ านแรงดัดทีCมี
ความเหนียวจํากัดทีCสามารถต้ านทานแรงด้ านข้ างไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของแรงทีCกระทํากับอาคารทังหมด
7
(Dual System with Moment Resisting Frame with
Limited Ductility / Dual System with Intermediate
Moment Resisting Frame) ร่ วมกับกําแพงรับแรง
เฉือนแบบธรรมดา (Ordinary Reinforced Concrete
Shear Wall) และมีค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง
R=5.5 ตัวประกอบกําลังส่วนเกิน Ω0 = 2.5 และตัว
ประกอบขยายค่าการโก่งตัว Cd=4.5 จึงจะครอบคลุม
การออกแบบต้ านแผ่นดินไหว ประเภท ค ได้

7 ชัน7

14 ชัน7

21 ชัน7

28 ชัน7

49x3-Strand 12.7mm Uniform
9-Strand 12.7mm
20-Strand 12.7mm
20-Strand 12.7mm
20-Strand 12.7mm
20-Strand 12.7mm
20-Strand 12.7mm
9-Strand 12.7mm

แปลนของอาคารและปริ มาณลวดอัดแรงทีกC ําหนด
รูปที 1 แบบจําลองและรายละเอียดอาคารทีCใช้ ในโปรแกรม ETAB 9.7.4 และ SAFE 12.3.2

จํานวนชันของอาคารที
7
Cศกึ ษา 7, 14, 21 และ
28 ชัน7 ใช้ แผ่นพื 7นไร้ คานคอนกรี ตอัดแรง จํานวนช่วง
สแปน 6 X 6 ความยาวช่วงสแปน 8 m x 8 m ความ
สูงระหว่างชัน7 3 m มีกําแพงรับแรงเฉือนขนาด 5.3 m
x 5.3 m ตรงกึCงกลางของแปลนอาคารเพืCอใช้ เป็ นช่อง
ลิฟต์ ดัง แสดงในรู ปทีC 1 นํา7 หนักบรรทุกคงทีCเพิCมเติม
(Additional Dead Load) 120 kg/m2 (วัสดุปพู ื 7น, งาน
ท่อระบบ และฝ้าเพดานรวมโครง) และนํ 7าหนักบรรทุก

จร 300 kg/m2 กํ าหนดให้ จุดรองรับทีC ฐานทุกจุดเป็ น
แบบยึดแน่น ตามทีCอนุญาตไว้ ใน มยผ. 1302-52
5. ผลการวิจัย
1. จากการคํานวณค่าคาบการสัCน T ตามสมการ
T=0.02H (สําหรับอาคารคอนกรี ต) เมืCอ H คือความ
สูงของอาคารมีหน่วยเป็ น m เปรี ยบเทียบกับคาบการ
สันC ของโหมดพื 7นฐานทีCจาก Eigenvalue Analysis ได้
ดังแสดงในตารางทีC 2

ตารางที 2 คาบการสันC ในโหมดแรก (พิจารณาเฉพาะ Sway
Mode) ทีCได้ จากการวิเคราะห์ และค่า T=0.02H
คาบการสันC ในโหมดแรก (sec)
(พิจารณาเฉพาะ Sway Mode)
จํานวนชัน7
Eigenvalue
T=0.02H
1.5T
Analysis
7
1.28
0.42
0.63
14
3.89
0.84
1.26
21
7.25
1.26
1.89
28
9.06
1.68
2.52

จากตารางทีC 2 จะเห็ น ได้ ว่า คาบการสัCน ใน
โหมดแรก ทีCวิเคราะห์ได้ จาก Eigenvalue Analysis มี
ค่าไม่เ กิ น 1.5T สํ าหรั บ สํ าหรั บ ทุก จํ านวนชัน7 ของ
อาคารทีCศึกษา ดังนันในการวิ
7
เคราะห์แรงแผ่นดินไหว
ด้ วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าจะใช้ คาบการสันC ทีC 1.5T
2. จากคาบในตารางทีC 2 สามารถนํามาหาความเร่ ง
ตอบสนองเชิงสเปคตรัมสําหรับการออกแบบด้ วยวิธี

แรงสถิตเทียบเท่า Sa ของพื 7นทีCในแอ่งกรุงเทพ (โชน 5)
ดัง แสดงในรู ป ทีC 2 จะได้ ความเร่ ง ตอบสนองเชิ ง
สเปคตรั ม สํ า หรั บ การออกแบบด้ วยวิ ธี แ รงสถิ ต
เที ยบเท่า Sa ของพื น7 ทีC ใ นแอ่ง กรุ ง เทพโชน 5สํ าหรั บ
อาคาร 7, 14, 21และ 28 ชัน7 ซึCงในการวิเคราะห์แบบ
แรงสถิตเทียบเท่าโดยใช้ โปรแกรม ETAB 9.7.4นัน7
จะต้ องกํ าหนดค่า SS และ S1 ดัง นัน7 จึง ต้ องหลอก
โปรแกรมให้ คํานวณค่า Sa ออกมาตามทีCต้องการ ซึCง
สามารถทําได้ โดยการกําหนดค่า SDS และ SD1 ทีCทําให้
ได้ ค่า Sa ทีCคํานวณโดยโปรแกรม ETAB9.7.4 เท่ากับ
7 องใส่ค่า SS และ S1
Sa ทีCหาได้ ของแอ่งกรุ งเทพดังนันต้
ทีCคํานวณย้ อนกลับตามสมการทีC(1) และ (2) ซึCงต้ อง
ทราบค่า Fa และ Fv ซึCงโปรแกรม ETAB 9.7.4 จะ
คํานวณมาให้
Ss=(3/2)SDS/Fa
(1)
S1=(3/2)SD1/Fv
(2)

0.16
0.15
0.12
0.06

0.63

1.26 1.89 2.52

รูปที 2 การหาค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปคตรัมสําหรับการออกแบบด้ วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า Sa
ของพื 7นทีCในแอ่งกรุงเทพ (ใช้ เส้ นโชน 5)

ถ้ าใส่คาบของการสันC (เช่นของอาคาร 7 ชัน)
7
T=0.63sec<Tsโปรแกรมจะคํานวณ Sa จาก SDS และ
และ
SD1 ซึC ง ถ้ าเรากํ า หนดให้ SDS=Sa=0.12g
SD1=Sa=0.12g จะได้ SD1≤SDS และ Ts=SD1/SDS=1.0
ดังนันโปรแกรมจะคํ
7
านวณ Sa ดังในรูปทีC 3
ถ้ า ใส่ ค าบของการสัCน T=1.26sec>Ts (เช่ น
อาคาร 14 ชัน)
7 โปรแกรมจะคํานวณ Saจาก SDS และ
และ
SD1ซึC ง ถ้ าเรากํ า หนดให้ SDS=Sa=0.15g
SD1=Sa*T=0.15*1.26g =0.189g จะได้ SD1>SDS
ดังนันโปรแกรมจะคํ
7
านวณ Sa ดังในรู ปทีC 4 ในทํานอง
เดียวกันสําหรั บ T=1.89sec (อาคาร 21 ชัน7 ) และ
T=2.52sec (อาคาร 28 ชัน)
7 จะได้ Sa ดังในตารางทีC 3
จากนัน7 คํ า นวณกลับ เพืC อ หา Ssและ S1 จาก
Site Coefficient Faและ Fv สําหรับชันดิ
7 นกรุ งเทพอยู่
ในโซน E และจากสมการ (1) และ (2) จะสามารถ

คํ า นวณค่า SS และ S1สํ า หรั บ อาคารตัว อย่า งได้ ใ น
ตารางทีC 4
เมืCอนําค่า Ss และ S1 จากตารางทีC 4 ไปใส่ใน
IBC2006 Seismic Loading ของ ETAB 9.7.4
โปรแกรมจะคํานวณค่า Fa และ Fv จาก Site Class ทีC
ระบุ (E) เช่นเดียวกับใน มยผ. 1302-52 ซึCงสามารถ
นําไปตรวจสอบกับค่า Fa และ FvทีCส มมุติเอาไว้ ใ น
ตารางทีC 4 ได้ หากได้ ค่าทีCไ ม่ตรงกับทีC ส มมุติไ ว้ ผู้ใ ช้
โปรแกรมจะต้ องคํานวณค่า SS และ S1 ใหม่ ทําอย่าง
นี 7ซํ 7าไปเรืC อยๆ จนกว่าค่าจะนิCง
3. จากการทดลองออกแบบโดยใช้ เ สาขนาดต่า งๆ
ด้ วยโปรแกรม ETAB 9.7.4 และแผ่นพืน7 ความหนา
ต่างๆ ด้ วยโปรแกรม SAFE 12.3.2 โดยใช้ คอนกรี ต
กําลังอัดประลัย 320 kg/cm2 และเหล็กเสริ มข้ ออ้ อย
กํ าลั ง ดึ ง ทีC จุ ด คราก 5,000 kg/cm2 ทั ง7 ในเสา,

Ts=SD1/SDS=0.12/0.12=1.0
Sa=SDS=0.12

0.63

รูปที 3 การคํานวณหา Sa ด้ วยโปรแกรม ETAB 9.7.4 ตามมาตรฐาน IBC2006 ซึงC คล้ ายกับ มยผ. 1302-52
กรณีทีCไม่ใช่แอ่งกรุงเทพ เมืCอ SD1≤SDS เช่นอาคาร 7 ชันมี
7 T=0.63 sec

Ts =1.0
Sa=SDS/T=0.189/1.26=0.15

1.26

รูปที 4 การคํานวณหา Sa ด้ วยโปรแกรม ETAB 9.7.4 ตามมาตรฐาน IBC2006 ซึงC คล้ ายกับ มยผ. 1302-52
กรณีทีCไม่ใช่แอ่งกรุงเทพ เมืCอเมืCอ SD1>SDS เช่นอาคาร 14 ชันมี
7 T=1.26 sec
ตารางที 3 การกําหนดค่า SDS และ SD1 เพืCอหลอกให้ โปรแกรม ETAB9.7.4 คํานวณ Sa ตามทีCต้องการ
ถ้ า T≤1
ถ้ า SD1≤SDS
Sa
T
SD1=Sa
Ts= SD1/SDS
จํานวนชัน7
จากรูปทีC 2 และ
SDS=Sa
จากรูปทีC 1
ถ้ า T>1
ถ้ า SD1>SDS
3
SD1=Sa*T
Ts=1.0
7
0.63
0.12
0.12
0.120
1.0
14
1.26
0.15
0.15
0.189
1.0
21
1.89
0.16
0.16
0.302
1.0
28
2.52
0.06
0.06
0.151
1.0
ตารางที 4 การกําหนดค่า SS และ S1 เพืCอหลอกให้ โปรแกรม ETAB 9.7.4 คํานวณ Sa ตามทีCต้องการ
จํานวนชัน7
สมมุติ Fa
สมมุติ Fv
Ss=(3/2)SDS/Fa S1=(3/2)SD1/Fv
Fa
7
2.5
3.5
0.0720
0.0514
2.5
14
2.5
3.5
0.0900
0.0810
2.5
21
2.5
3.5
0.0960
0.1296
2.5
28
2.5
3.5
0.0360
0.0648
2.5

ถ้ า
T≤TsSa=SD1
ถ้ า
T>TsSa=SD1/T
0.12
0.15
0.16
0.06

Fv
3.5
3.5
3.4
3.5

กําแพงรับแรงเฉือน และแผ่นพื 7น พบว่าความหนาของ
แผ่นพืน7 ทีCเหมาะสมสําหรับอาคารทีCศึกษาสูง 7, 14
และ 21 ชันคื
7 อทีCความหนา 30 cm จากการวิเคราะห์
ทั ง7 แบบแรงสถิ ต เที ย บเท่ า และพลศาสตร์ แบบ
สเปคตรั ม การตอบสนอง (เลื อกความหนาของพื น7 ทีC
ใช้ ได้ กั บ อาคารทั ง7 สามจํ า นวนชั น7 ความสู ง โดย
กํ า หนดให้ เ ป็ นตัว แปรคงทีC เพืC อ จะได้ เ ปรี ย บเที ย บ
ปริ มาณเหล็กเสริ มจากผลกระทบอืCนๆ) ส่วนอาคารสูง
28 ชัน7 ถึง แม้ จ ะทดลองเพิCม ความหนาของพื น7 ถึง 40
cm ก็ยังต้ องใช้ เหล็กเสริ มข้ ออ้ อยในพืน7 ในปริ มาณ
มหาศาล จึง สรุ ปได้ ว่าทีC ความสูง 28 ชัน7 หรื อสูง กว่า
ระบบโครงสร้ างรับแรงด้ านข้ างแบบแผ่นพื น7 ไร้ คานเสา-กํ า แพงรั บ แรงเฉื อ น ไม่ เ หมาะสมทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ ดังนันจึ
7 งตัดอาคารทีCสูงเกินกว่า 28 ชัน7
ออกไปจากการศึกษาในครัง7 นี 7 หากต้ องการออกแบบ
อาคารสู ง ในระดั บ ดั ง กล่ า วควรจะต้ องหาระบบ
โครงสร้ างอืCนแทนจะเหมาะสมกว่าในแง่ของราคา
สําหรับการเลือกขนาดเสาทีCใช้ กรณีอาคารสูง
7 ชันขนาดเสาที
7
Cเหมาะสมคือ 70 cm x 70 cm แต่
เนืCองจากมีขนาดไม่ตา่ งจาก 80 cm x 80 cm ของ
อาคาร 14 ชัน7 มากนัก จึงเลือกใช้ ขนาดเสาให้ เท่ากัน
ทัง7 หมด เพืC อ จะได้ กํ า หนดให้ เ ป็ นตัว แปรคงทีC ส่ ว น
อาคารสูงทีC 21 ชัน7 นัน7 พบว่าจะต้ องใช้ เสาขนาด 100
cm x100 cm สําหรับชัน7 1 ถึง 8 เพืCอสามารถรับแรง
ในทุ ก กรณี อ อกแบบ แต่ สํ า หรั บ ชั น7 9 ถึ ง 21 นั น7
สามารถใช้ ขนาดเสา 80 cm x 80 cm ได้ เท่ากับกรณี
อืCนๆจากการทดลองออกแบบทีCได้ กล่าวมาขนาดของ
โครงสร้ างดังแสดงในตารางทีC 5

ตารางที 5 ขนาดของโครงสร้ างทีCเลือกใช้
7 ชัน7
14 ชัน7

เสา

กําแพง
พื 7น

21 ชัน7
100 cm
x100 cm
(ชัน7 1-8)
80 cm x 80 cm (ชัน7 1-14)
80 cm x 80
cm
(ชัน7 9-21)
25 cm (ชัน7 1-21)
30 cm (ชัน7 1-21)

4. จากการตรวจสอบการเคลืCอนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชัน7
(Inter-story Drift) ของอาคารทังสามชั
7
นความสู
7
ง เมืCอ
นํามาคูณกับ Cd/I พบว่ามีค่าไม่เกินกว่าค่าทีCยอมให้
ตาม มยผ. 1302-52 ซึงC ได้ แสดงไว้ ในรูปทีC 5
5. จากการวิเ คราะห์ออกแบบแผ่นพื น7 ด้ วยโปรแกรม
SAFE 12.3.2 โดยกํ าหนดให้ ใช้ ปริ มาณลวดอัดแรง
เท่ า กั บ ค่ า เริC มต้ นของโปรแกรม และกํ า หนดให้
โปรแกรมเลื อกใช้ เ หล็กเสริ ม ข้ ออ้ อยขนาดตัง7 แต่ 12
mm จนไปถึง 40 mm (ขึ 7นอยู่กบั ความเหมาะสมของ
ระยะเรี ยงทีCได้ ) โดยใช้ เฉพาะขนาดทีCมีอยู่ใน มอก. 242548[14] และไม่ใช้ ระยะการตัดเหล็กตามข้ อกําหนด
(Curtailment) เนืC อ งจากแรงภายในของแผ่ น พื น7
สําหรับกรณีทีCเกิดจากแรงด้ านข้ าง มีลกั ษณะของการ
กระจายทีC แ ตกต่า งไปจากแรงโน้ ม ถ่ ว งมาก (ซึCง ถ้ า
เลือกใช้ ตวั เลือกดังกล่าวจะทําให้ ปริ มาณเหล็กเพิCมขึ 7น
อีกมากโดยไม่จําเป็ น) จะได้ ปริ มาณเหล็กของแต่ล ะ
ชันดั
7 งในรูปทีC 6
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อาคาร 21 ชัน7
รูปที 6 กราฟแสดงปริ มาณเหล็กเสริ มข้ ออ้ อยในแผ่นพื 7น
ของแต่ละชัน7

6. สรุปและข้ อเสนอแนะ
1. ผลการออกแบบแผ่นพืน7 ไร้ คานคอนกรี ตอัดแรง มี
ปริ ม าณเหล็ ก เสริ ม ข้ อ อ้ อ ยสํ า หรั บ กรณี ทีC วิ เ คราะห์
โครงสร้ างด้ วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าและสเปคตรัมการ
ตอบสนอง แตกต่างกันอย่างมาก ดังแสดงในตารางทีC
6 ซึCงจะเห็นแนวโน้ มของความแตกต่างของปริ มาณ
เหล็กเสริ มของทังสองวิ
7
ธีทีCเพิCมขึ 7น เมืCอจํานวนชันของ
7
อาคารเพิCมขึ 7น
ตารางที 6 เปรี ยบเทียบปริ มาณเหล็กเสริ มข้ ออ้ อยในพื 7นด้ วย
วิธีแรงสถิตเทียบเท่าและสเปคตรัมการตอบสนอง
ปริ มาณเหล็กเสริ มข้ ออ้ อย
อัตราส่วน
(Metric Ton)
ปริ มาณ
เหล็กเสริ ม
ข้ ออ้ อยวิธี
จํานวนชัน7
วิธีสเปคตรัม (แรงสถิต
ของอาคาร วิธีแรงสถิต
เทียบเท่า/
การ
เทียบเท่า
สเปคตรัม
ตอบสนอง
การ
ตอบสนอง
7
12.28
9.34
1.31
14
1065.94
668.09
1.60
21
7268.95
3725.98
1.95

2. จากการเปรี ยบเทียบปริ มาณเหล็กเสริ มข้ ออ้ อยเมืCอ
พิจารณา Load Combination แบบต่างๆ สามารถ
สรุปได้ ในตารางทีC 7 ซึงC จะเห็นได้ วา่ เมืCอจํานวนชันของ
7
อาคารเพิCมขึ 7นแนวโน้ มของสัดส่วนเหล็กเสริ มทีCเพิCมขึ 7น
เพืC อ ใช้ รั บ แรงด้ านข้ างจะมี ม ากขึ น7 ทั ง7 ในกรณี ทีC
พิจ ารณาแรงด้ านข้ า งทีC เ ป็ นแรงลมอย่า งเดี ย ว และ
กรณีทีCพิจารณาทังแรงลมละแรงแผ่
7
นดินไหว

ตารางที 7 กรณี ก ารออกแบบทีC พิ จ ารณาในการศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบ
จํานวน
อัตราส่วนปริ มาณเหล็กข้ ออ้ อยในพื 7น
ชันของ
7
ข./ก.
ค./ก.
ง./ก.
ค./ข.
ง./ข.
อาคาร
7
1.02
2.65
2.01
2.61
1.98
14
1.72 48.30 30.27 28.07 17.60
21
4.55 140.00 71.76 30.79 15.78
หมายเหตุ:
เมืCอพิจารณา Load Combination ทีCมีผลของแรงกระทํา
ก.=แรงโน้ มถ่วง
ข.=แรงโน้ มถ่วง, แรงลม
ค.=แรงโน้ มถ่วง, แรงลม, แรงแผ่นดินไหว (วิธีแรงสถิ ต
เทียบเท่า)
ง.=แรงโน้ มถ่วง, แรงลม, แรงแผ่นดินไหว (วิธีสเปคตรัมการ
ตอบสนอง)

3. จากการทดลองวิเคราะห์ออกแบบอาคารทีCสูง 21
และ 28 ชัน7 ทัง7 ด้ ว ยวิ ธี แ รงสถิ ต เที ย บเท่ า และวิ ธี
สเปคตรัมการตอบสนอง พบว่าได้ ปริ มาณเหล็กเสริ ม
ข้ ออ้ อยในแผ่นมากมายมหาศาล ดังนันสํ
7 าหรับอาคาร
สูง 21 ชัน7 หรื อสูงกว่า ระบบการรับแรงด้ านข้ างแบบ
แผ่นพื 7นไร้ คาน-เสา-กําแพงรับแรงเฉื อน ไม่เหมาะสม
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ดังนันผู
7 ้ ออกแบบอาคารในระดับ
ความสูงดังกล่าวจึง ควรพิจ ารณาเลื อกระบบการรั บ
แรงด้ านข้ างแบบอืCนแทน
4. ผลการศึกษาจากงานวิจยั นี 7จะนําไปใช้ เป็ นส่วนหนึCง
ของเนื อ7 หาในการเรี ย นการสอนวิ ช า CEG511 การ
วิเคราะห์โครงสร้ างขัน7 สูง , CEG521 การออกแบบ
คอนกรี ตอัด แรงขัน7 สูง และสามารถนํ า ไปใช้ ใ นการ
อบรมวิชาชีพในหัวข้ อ “การวิเคราะห์อาคารรับแรงลม

และแรงแผ่น ดินไหวตามมาตรฐาน มยผ. 1311-50
และ 1302-52 ด้ วยโปรแกรม ETAB และ SAFE”
5. งานวิ จั ย นี ไ7 ด้ จํ า กั ด เพี ย งแปลนของอาคารรู ป
สีCเหลีCยมจัตรุ ัสทีCมีกําแพงรับแรงเฉือนอยู่ทีCกึCงกลางของ
แปลนเท่ า นั น7 หากได้ ศึ ก ษาแปลนในรู ป แบบอืC น
โดยเฉพาะรู ปร่ างทีCไม่สมํCาเสมอ (Irregular Shape)
ทังในแนวราบและแนวดิ
7
Cงก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิCง
ซึงC จะเป็ นหัวข้ อของงานวิจยั ในอนาคตได้
6. งานวิจยั นี 7ได้ จํากัดขอบเขตของการศึกษาอยูท่ ีCความ
หนาของแผ่ น พื น7 ของทัง7 ชัน7 คงทีC แต่ไ ม่ ไ ด้ ศึก ษาถึ ง
ความหนาของพื 7นอาจมีการเปลีCยนแปลงไปตามโซนทีC
มี ปริ ม าณแรงทีC แ ตกต่า งกัน (เนืC องจากจะทํ าให้ เ พิC ม
กรณี ศึกษาไปอี กมากมาย) แต่จากผลการวิเ คราะห์
ครัง7 นี 7พบแรงในแผ่นพืน7 เข้ มข้ นในบริ เวณใกล้ กับแกน
ลิฟต์ ดังนัน7 หากมีการปรับความหนาของแผ่นพืน7 ให้
แตกต่างกันตามปริ มาณความเข้ มข้ นของแรงอาจทํา
ให้ ส ามารถลดค่าก่อสร้ างรวมได้ อีก ซึCงอาจจะทํ าให้
โครงสร้ างรับแรงด้ านข้ างแบบ พื 7นไร้ คาน-เสา-กําแพง
รับแรงเฉื อน มีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทีC
อาคารสูง 21 ชันหรื
7 อสูงกว่าก็ได้
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ น วิ จั ย ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ปี การศึ ก ษา 2554 ทีC ใ ห้ ทุ น
สําหรับงานวิจยั ในครัง7 นี 7
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