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 วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มน้ีคือ  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในพ้ืนฐานของการวิเคราะห์
โครงสร้างภายใต้นํา้หนักบรรทุก  และให้เป็นตาํราประกอบการเรียนการสอนในวิชาทฤษฏโีครงสร้างและ
วิชาการวิเคราะห์โครงสร้างสาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เน้ือหาของหนังสอืเล่มน้ีจะประกอบไปด้วย
สองส่วน  โดยในส่วนแรกคือบทที่ 1 และบทที่ 2  เป็นส่วนทั่วไปที่กล่าวถึงนํา้หนักบรรทุก การจาํลอง
โครงสร้าง พ้ืนฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างและการจําแนกโครงสร้าง  ซ่ึงจะช่วยวางรากฐานในการ
วิเคราะห์โครงสร้าง และในส่วนที่สองจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมภายใต้นํา้หนักบรรทุกของโครงสร้าง
ดีเทอร์มิเนททางสถติ โดยจะเร่ิมจากการวิเคราะห์หาแรงปฏกิริิยาของโครงสร้างในบทที่ 2 แรงภายในของ
โครงถกัในบทที่ 3 แรงภายในของคานและโครงข้อแขง็ในบทที่ 4 รูปร่างที่เปล่ียนไปของโครงสร้างเมื่อรับ
นํา้หนักบรรทุกในบทที่ 5 และบทที่ 6 และการตอบสนองของโครงสร้างดีเทอร์มิเนททางสถิตเมื่อรับ
นํา้หนักบรรทุกเคล่ือนที่ในบทที่ 7 และบทที่ 8 โดยในการเรียบเรียงหนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนได้พยายาม
แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ให้ละเอยีดมากที่สดุเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง  
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า คุณป้า คุณอา และทุกคนในครอบครัวดาํรง
วิริยะนุภาพ  ที่ช่วยเล้ียงดู อบรมสั่งสอน ให้กาํลังใจและคาํปรึกษา รวมทั้งสนับสนุนผู้เขียนในทุกๆ ด้าน
ของการศึกษาและการดาํเนินชีวิต ขอขอบคุณ ภรรยาและลูกๆ ที่น่ารัก ที่เสียสละเวลาอนัมีค่าให้สาํหรับ
ผู้เขยีนมาทาํงานด้านวิชาการและคอยให้กาํลังใจผู้เขียนตลอดมา รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนต่อสู้
และอดทนกบัอปุสรรคต่างๆ จนสามารถก้าวข้ามสถานการณท์ี่ยากลาํบากได้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้สั่งสอนและให้ความรู้แก่ผู้เขียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง รศ.
ดร. นิพนธ ์รัตนาวังเจริญ ผู้ที่สอนให้ผู้เขยีนรู้ จักความเป็นอาจารย์ที่ดีและให้โอกาสผู้เขยีนได้ร่วมแต่งและ
เขยีนหนังสอืเล่มน้ี  รวมทั้งให้ความเอน็ดูและเมตตาผู้เขียนตลอดมา และขอขอบพระคุณ รศ.ดร. เจษฎา 
เกษมเศรษฐ์,  อาจารย์ ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย,  อาจารย์ ดร. เกษม จันทรมังกร และ รศ.ดร. 
อนิรุทธ ์ธงชัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ Professor Yunping Xi จาก University of Colorado at 
Boulder  ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้เขียน  ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. สุชาติ ล่ิมกตัญญู จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ่ีชายผู้ให้คําปรึกษาด้านวิชาการและให้กําลังใจผู้เขียนตลอดมา 

คํานํา
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ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้คําแนะนําและกําลังใจ  
ขอขอบคุณนายสังสรรค์ วงศ์ไชยรัตน นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ช่วยอ่าน แก้คาํผิด และให้ความคิดเหน็ สุดท้ายนี้  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา 
ที่ให้โอกาสและสนับสนุนผู้เขยีนตลอดมา 

ผศ.ดร. ณฐัพงศ ์ดํารงวิริยะนุภาพ 
 
 ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ดาํรงวิริยะนุภาพ ที่ได้ร่วมแต่งและเขียนหนังสือเล่มน้ี
ร่วมกนักบัผู้เขียน  และนอกจากจะเป็นผู้แต่งร่วมในหนังสอืเล่มน้ีแล้ว ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ดาํรงวิริยะนุภาพ 
ยังช่วยเรียบเรียง เพ่ิมเติมเน้ือหา และปรับปรุงหนังสือให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากย่ิงขึ้ น 
ขอขอบคุณนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกรุ่น  ที่ช่วยอ่าน แก้คาํผิด ให้ความ
คิดเห็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงนายปารเมศ นิทัศน์วิจิตร นายพลศักด์ิ โตทอง นายภาณุภัค วิมลสันติรังส ี
และนายพันธ์ระวี กองบุญเทยีม ขอขอบคุณบรรณรักษ์ห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายคุณาวุฒิ เทยีมทอง ขอขอบพระคุณอาจารย์หลายท่านที่ประสทิธิ์ประสาทวิชา โดยเฉพาะอย่างย่ิง รศ.
ดร. เจษฏา เกษมเศรษฐ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  ศ.ดร. พิสิทธิ์ การสุทธิ์ จาก Asian Institute of 
Technology และ Professor Arvind Shah  จาก University of Manitoba  ขอขอบคุณคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสือฉบับน้ีในช่วงปีสุดท้ายที่
ผู้เขียนทาํการสอนอยู่ และ University of Manitoba สถานที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงหนังสอืฉบับน้ีให้สาํเรจ็
ในช่วงปีแรกที่ ผู้เขียนทําการสอนและทาํวิจัย นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ผู้เขียนยังใคร่
ขอขอบคุณ Mr. James Dickinson   และนายองักูล หมื่นสขุ เพ่ือนและน้องผู้ให้กาํลังใจในการเรียบเรียง
หนังสอืฉบับนี้ เป็นอย่างดี 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเค่งฮง แซ่จึง คุณแม่ชุนเฮียง แซ่จึง พ่ีๆ และน้องๆ ของ
ผู้เขียนที่เข้าใจและให้กาํลังใจในการเรียบเรียง ท้ายที่สุดหนังสือฉบับน้ีเรียบเรียงขึ้นในปีสุดท้ายของชีวิต
คุณพ่อผู้ซ่ึงเข้าใจและเข้มแขง็จนวาระสุดท้ายของท่าน ผู้เขียนขออุทศิคุณความดีของหนังสอืฉบับน้ีให้แก่
ท่านด้วยความรัก 

รศ.ดร. นพินธ ์ รตันาวงัเจริญ 
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1.1 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งและการออกแบบโครงสรา้ง  

(Structural Analysis and Structural Design) 
การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบโครงสร้างมีความสมัพันธก์นั โดยการวิเคราะห์โครงสร้าง

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการออกแบบโครงสร้าง  และในการออกแบบโครงสร้างมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
ได้มาซ่ึงโครงสร้างที่ใช้งานได้ แขง็แรง ปลอดภัย สวยงาม และประหยัดน้ัน จะต้องเร่ิมต้นจากการเลือก
รูปแบบของโครงสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง นํา้หนักที่กระทาํต่อโครงสร้าง ขนาดและรูปร่างขององค์
อาคาร  จากนั้นทาํการจําลองตัวโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบจําลองของโครงสรา้งทีใ่ชใ้นการวิเคราะห์ 
(Structural analytical model) เพ่ือให้สามารถประเมินพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้างภายใต้แรง
กระทาํ ไม่ว่าจะเป็นแรงภายในหรือการเปล่ียนแปลงรูปร่าง  ซ่ึงหากการตอบสนองนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจ 
น่ันคือ แรงภายในเกินความสามารถในการรับแรงของหน้าตัด หรือมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างเกินกว่าที่
กาํหนดให้มีได้  กจ็ะต้องทาํการเลือกขนาดและรูปร่างขององค์อาคารใหม่ หรือแม้แต่กลับไปเลือกรูปร่าง
ของโครงสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างใหม่  จนกระทั่งการตอบสนองภายหลังการวิเคราะห์มีผลเป็นที่น่า
พอใจ   

ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบโครงสร้างดังที่ได้กล่าวมาแล้วน้ัน 
สามารถที่จะแสดงในรูปลักษณะแผนภมูิได้ดังรูปที่ 1.1 

จากความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบโครงสร้างน้ัน จะเหน็ได้ว่า ใน
การออกแบบโครงสร้างเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมากที่สุด จะต้องเข้าใจถึงรูปร่างของโครงสร้าง การจําลองรูปร่างของโครงสร้าง นํา้หนักหรือแรงที่
กระทาํต่อโครงสร้าง  การส่งถ่ายแรงในโครงสร้างและองค์อาคาร   และวิธีการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
พฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้างที่ต้องการพิจารณา 
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1.2 รูปแบบของโครงสรา้ง (Types of Structures) 

รูปแบบของโครงสร้างน้ันมีอยู่มากมาย อย่างไรกต็ามโครงสร้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย 5 
รูปแบบพ้ืนฐาน อันได้แก่ โครงขอ้หมุนหรือโครงถกั (Trusses) โครงขอ้แขง็ (Frames) โครงอาร์ช 
(Arch) โครงสรา้งเปลือกบาง (Membranes, plates and shells) และโครงสรา้งเคเบ้ิล (Cable) 
โครงสร้างที่เลือกอาจประกอบไปด้วยรูปแบบเพียงรูปแบบเดียวหรือผสมหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการทางสถาปัตยกรรม เช่น ความสวยงาม วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้น และความต้องการทาง
วิศวกรรม เช่น ความแขง็แรง คงทน ความสามารถในการรับแรงในเขตแผ่นดินไหว เป็นต้น 

 โครงขอ้หมุนหรือโครงถกั (Trusses) คือโครงสร้างซ่ึงประกอบไปด้วยองค์อาคารหรือองค์
อาคารทีมี่ความชะลดู (Slender elements) มาเรียงต่อกนัให้มีความเสถียรภาพ องค์อาคารในโครงถักจะ
รับแรงตามแนวแกน (Axial force) เป็นหลัก รอยต่อหรือจุดต่อน้ันอาจเป็นการต่อโดยการเช่ือมหรือการ
ต่อด้วยสลกัเกลียว (Bolts) หรือหมุดยํา้ (Rivets) โครงถักมีทั้งโครงถกัในระนาบหรือสองมิติ (Planar 
trusses) ซ่ึงใช้ในโครงสร้างสะพานและหลังคา และโครงถกัสามมิติ (Space trusses) ซ่ึงใช้ในโครงสร้าง
หอคอยและหลังคาสนามกฬีา ตัวอย่างของโครงสร้างที่เป็นโครงข้อหมุนหรือโครงถกัแสดงในรูปที่ 1.2 

 โครงขอ้แข็ง (Frames) คือโครงสร้างซ่ึงประกอบไปด้วยองค์อาคารที่สามารถรับโมเมนต์ดดั 
(Moment)  แรงเฉือน (Shear) และแรงตามแนวแกน  โครงข้อแขง็จะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
โครงขอ้แขง็แบบแขง็เกรง็ (Rigid frames) โครงขอ้แขง็แบบธรรมดา (Simple frames) และโครงขอ้แขง็
แบบกึง่แขง็เกรง็ (Semi-rigid frames)   
 การพิจารณาว่าโครงข้อแขง็เป็นแบบใดน้ันให้พิจารณาจากการยึดต่อขององค์อาคาร  หากว่าจุด
ต่อของโครงสร้างสามารถต้านโมเมนต์ดัดได้เตม็ที่ และการหมุนของทุกองค์อาคาร ณ จุดต่อน้ันเท่ากัน
หมด จะเรียกโครงข้อแขง็น้ันว่าเป็นโครงข้อแขง็แบบแขง็เกรง็  ในทางกลับกนัหากจุดต่อไม่สามารถที่จะ
ต้านโมเมนต์ดัดได้เลย ทาํให้องค์อาคารแต่ละช้ินที่มาต่อกนัที่จุดต่อน้ันมีการหมุนอย่างอสิระซ่ึงกนัและกนั 
จะเรียกโครงข้อแขง็น้ันว่าเป็นโครงข้อแขง็แบบธรรมดา  ดังน้ันหากจุดต่อสามารถที่จะต้านโมเมนต์ดัดได้
เพียงบางส่วน จะเรียกว่าโครงข้อแขง็แบบกึ่งแขง็เกร็ง  โดยรายละเอียดของรอยต่อในโครงสร้างเหล็ก
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.3 สาํหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็น้ันจะขึ้นกบัการเสริมเหลก็ภายใน 

 โครงอารช์ (Arch) เป็นโครงสร้างโค้งที่วางในลักษณะซ่ึงเมื่อรับแรงที่เกดิเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลก หรือแรงในแนวด่ิง (Gravity or vertical load) แล้วจะทาํให้เกดิแรงอัด (Compression) ภายใน
ตัวโครงสร้าง  โครงสร้างแบบอาร์ชน้ีปกติแล้วจะใช้ในกรณีที่โครงสร้างมีความยาวช่วง (Span) มากๆ 
และฐานรองรบั (Supports) จะถูกออกแบบให้รับแรงทางดา้นขา้ง (Horizontal load) ด้วย  โมเมนต์ดัดที่
เกิดในโครงแบบอาร์ชน้ันจะมีค่าน้อยมาก  โครงสร้างแบบอาร์ชจะพบมากในสะพานทางหลวง หลังคา
โบสถ ์เป็นต้น ตัวอย่างของโครงสร้างที่เป็นโครงอาร์ชแสดงในรูปที่ 1.4 
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เร่ิมต้นการออกแบบ

เลือกรูปร่างของโครงสร้าง
โดยพิจารณาจากการใช้งาน ความสวยงาม ขนาด

วัสดุ และอื่นๆ

สร้างแบบจาํลองในการวเิคราะห์ (Analytical
model) ของโครงสร้าง แรงกระทาํ

ที่สามารถทาํการวิเคราะห์ได้โดยคณติศาสตร์

สร้างแบบจาํลองทางคณติศาสตร์จากแบบจาํลอง
ในการวเิคราะห์เพื่อใช้ในการทาํนายพฤตกิรรมของ

โครงสร้างจริง (การโก่งตวั แรงภายใน ฯลฯ)

แก้สมการทางคณติศาสตร์เพ่ือทาํนายพฤตกิรรม
ของโครงสร้าง

ผลที่ได้คือพฤตกิรรมของโครงสร้างจริง

ผลยอมรับได้

ผลยอมรับไม่ได้

แก้ไขดดัแปลงรปูร่าง
 วสัดุ ขนาด ฯลฯ

การวิเคราะหโ์ครงสรา้ง

สิ้นสดุการออกแบบ  
รูปที ่1.1  แผนภมูแิสดงการออกแบบโครงสร้าง 
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รูปที ่1.2  สะพาน Queensboro, NY ใช้โครงถกัในการรับแรง 

(ที่มา: wirednewyork.com, 2002) 

แผ่นเหลก็รับแรงเฉือน

(ก) รอยต่อรับโมเมนต์ดัด

คาน

เสา เสา

(ข) รอยต่อไม่รับโมเมนต์ดัด

เสา เสา

คาน

 
รูปที ่1.3  รอยต่อแบบต่างๆในโครงข้อแขง็เหลก็ 
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รูปที ่1.4 สะพาน Castlewood Canyon, CO ใช้โครงอาร์ชในการรับแรง 

(ที่มา: kermode.wordpress.com, 2011) 
 

 โครงสรา้งเปลือกบาง (Membranes, plates and shells) เป็นโครงสรา้งทีมี่ผนงับาง (Thin-
walled structures) การเรียกแตกต่างกันเน่ืองจากรูปร่างและการรับแรง โดยโครงสรา้งเมมเบรน 
(Membranes) จะสามารถต้านแรงดึง (Tensile force) ทั้งสองทศิทางได้ เช่น บอลลูน หลังคาสนามกฬีา
ที่ใช้อากาศดันขึ้นแทนฐานรองรับ   
 ส่วนโครงสรา้งแผ่นบาง (Plates) จะสามารถต้านโมเมนต์ดัด แรงดึงและแรงอัด  แผ่นพ้ืน
หลายๆ แบบ สามารถออกแบบในลักษณะโครงสร้างแผ่นบาง   
 สาํหรับโครงสรา้งแผน่โคง้ (Shells) พบเหน็โดยทั่วไปในลักษณะแทงค์นํา้ ปล่องรูปวงกลมต่างๆ 
ตัวอย่างของโครงสร้างเปลือกบางแสดงในรูปที่ 1.5  ซ่ึงการวิเคราะห์โครงสร้างน้ีจะไม่อยู่ในขอบข่ายของ
หนังสอืเล่มน้ี 

 โครงสรา้งเคเบิ้ ล (Cable) พบเหน็โดยทั่วไปในสะพานแขวน  (Suspension and cable-stayed 
bridges) เคเบ้ิลจะรับแรงดึงเพียงอย่างเดียว  บางคร้ังเคเบิ้ ลอาจใช้ในโครงสร้างอื่นเพ่ือช่วยยึดร้ัง
โครงสร้าง การใช้เคเบ้ิลเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างแสดงในรูปที่ 1.6 
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รูปที ่1.5  Millennium Dome, UK. ใช้โครงสร้างเปลือกบาง โครงถกั และเคเบิ้ล เป็นหลัก 

(ที่มา: www.independent.co.uk, 2015)  

 
รูปที ่1.6  สะพาน Tsing-Ma, Hong Kong ใช้ระบบเคเบิ้ลรับแรง 

(ที่มา: www.patnotebook.com, 2009) 
 

จากรูปแบบของโครงสร้างที่กล่าวมา จะเหน็ว่าโครงสร้างโดยส่วนใหญ่จะเป็นการนาํเอาองค์อาคาร
หรือองค์อาคารมาประกอบกันเป็นรูปร่าง เมื่อยกเว้นโครงสร้างเปลือกบางแล้วจะพบว่าองค์อาคารหรือ
องค์อาคารพ้ืนฐานจะมีเพียง 3 ชนิด คือ องค์อาคารรบัแรงตามแนวแกน (Axial force members) องค์
อาคารรบัแรงโมเมนตด์ดั (Flexural members) และเคเบิ้ล  
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. นํ้าหนกัทีก่ระทําต่อโครงสรา้ง (Loads on Structures) 
 นํา้หนักที่กระทาํต่อโครงสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 นํ้ าหนกับรรทุกคงที่ (Dead load) จะประกอบไปด้วยนํา้หนักขององค์อาคารของโครงสร้างเอง 
เช่นนํา้หนักพ้ืน คาน เสา เป็นต้น และนํา้หนักขององค์อาคารที่วางอยู่บนโครงสร้างตลอดโดยไม่มีการ
เคล่ือนย้าย เช่นนํา้หนักของกาํแพง ฝ้าเพดาน กระเบื้อง ท่อต่างๆ เป็นต้น ปกติแล้วค่านํา้หนักประเภทน้ี
จะสามารถประมาณได้อย่างใกล้เคียงเมื่อทราบสดัส่วนและขนาดขององค์อาคารที่วางอยู่บนโครงสร้าง 

 นํ้ าหนกับรรทุกจร (Live load) เป็นนํา้หนักซ่ึงโครงสร้างจะต้องแบกรับหลังการก่อสร้าง 
นํา้หนักประเภทน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงในขนาด ตาํแหน่งและช่วงเวลา ขนาดของนํา้หนักบรรทุกจรจะถูก
กาํหนดโดยมาตรฐาน กฎเทศบัญญัติของแต่ละท้องที่ นํา้หนักบรรทุกจรที่กระทาํต่อโครงสร้างจะแบ่ง
ออกเป็นสองชนิด คือ 
 . นํ้ าหนกับรรทุกจรในแนวดิง่ (Vertical live load) ได้แก่  นํา้หนักบรรทุกต่างๆ ที่กระทาํใน
แนวด่ิงเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก  
 (1)  นํ้าหนักบรรทุกจรในแนวดิ่งสาํหรับโครงสรา้งอาคาร (Vertical live loads for 
buildings) ได้แก่นํา้หนักผู้อยู่อาศัย นํา้หนักเคร่ืองจักรที่สามารถเคล่ือนย้ายได้ นํา้หนักเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้กาํหนดนํา้หนักบรรทุกจรในแนวด่ิงตามประเภทลักษณะการใช้งานของ
โครงสร้างอาคารไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1.1  ซ่ึงในการคาํนวณนํา้หนักบรรทุกจรที่ถ่ายลงเสาและฐานราก
ของโรงมหรสพ หอประชุม หอสมุด พิพิธภัณฑ ์อฒัจันทร์  คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคารจอด
รถหรือเกบ็รถ ให้คิดนํา้หนักบรรทุกจรเตม็อตัรา ส่วนอาคารประเภทอื่นให้ลดส่วนได้ตามช้ันของอาคาร 
ดังแสดงในตารางที่ 1.2 
 (2) นํ้าหนักบรรทุกจรในแนวด่ิงสาํหรับสะพานทางหลวง (Vertical live loads for highway 
bridges) มาตรฐาน AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 
Officials) ได้กาํหนดระบบนํา้หนักบรรทุกจรที่ใช้ในการออกแบบสะพานทางหลวงเป็นระบบรถบรรทุก
มาตรฐานแบบ 2 เพลา (Two-axle truck)  ระบบรถบรรทกุมาตรฐานแบบ 3 เพลา (Three-axle truck) 
และระบบนํา้หนกัจรแผใ่นชอ่งจราจร (Uniform lane loading) 

 ระบบรถบรรทุกมาตรฐานแบบ 2 เพลา หรือรถบรรทุก 6 ล้อ มีอยู่ 2 ขนาด คือ H15-44 
และ H20-44 ตัวอกัษร H แสดงว่าเป็นระบบ 2 เพลา ตัวเลข 2 ตัวถัดมาคือนํา้หนักมี
หน่วยเป็นตัน และตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายแสดงปีที่มาตรฐานประกาศใช้ รูปแบบการกระจาย
ของนํา้หนักรถบรรทุกแบบน้ีแสดงในรูปที่ 1.7(ก) 

 ระบบรถบรรทุกมาตรฐานแบบ 3 เพลา หรือรถพ่วง มีอยู่ 2 ขนาดคือ HS15-44 และ 
HS20-44 ตัวอกัษร HS แสดงว่าเป็นระบบ 3 เพลา ตัวเลข 2 ตัวถัดมาคือนํา้หนักมีหน่วย
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เป็นตัน และตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายเป็นปีที่มาตรฐานประกาศใช้ รูปแบบการกระจายของ
นํา้หนักรถบรรทุกแบบน้ีแสดงในรูปที่ 1.7(ข) 

 ระบบนํา้หนักจรแผ่ในช่องจราจร ประกอบไปด้วยนํ้าหนักแผ่กระจายสมํ่าเสมอซ่ึงแสดง
การจราจรในช่องทางจราจร และนํา้หนักกระทาํเป็นจุดแสดงนํา้หนักของรถบรรทุกที่หนัก
เป็นพิเศษในการจราจรน้ันๆ นํา้หนักจุดที่กระทาํน้ีจะวางในตาํแหน่งซ่ึงทาํให้ผลของนํา้หนัก
จุดมีค่ามากที่สดุ รูปแบบของระบบนํา้หนักจรดังแสดงในรูปที่ 1.7(ค) และตารางที่ 1.3 
 

ตารางที่ 1.1  ขนาดนํา้หนักบรรทุกจรในแนวดิ่งของอาคารประเภทต่างๆ 
(ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522) 

ประเภทและส่วนต่างๆ ของอาคาร 
นํา้หนักบรรทุกจร 
(กก./ตร. ม.) 

1. หลังคา 
2. กนัสาดหรือหลังคาคอนกรีต 
3. ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล ห้องนํา้ ห้องส้วม 
4. ห้องแถว ตึกแถวที่ใช้พักอาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรมและห้องคนไข้

พิเศษของโรงพยาบาล 
5. สาํนักงาน ธนาคาร 
6. (ก) อาคารพาณิชย์ ส่วนของห้องแถว ตึกแถวที่ใช้เพ่ือการพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนและโรงพยาบาล 
(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารชุด หอพัก โรงแรม สาํนักงาน

และธนาคาร 
7.  (ก)  ตลาด อาคารสรรพสนิค้า หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร ห้อง

ประชุม ห้องอ่านหนังสือในห้องสมุดและหอสมุด ที่จอดหรือเก็บ
รถยนต์น่ังหรือรถจักรยานยนต์ 

(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
และโรงเรียน 

8.  (ก)  คลังสินค้า โรงกฬีา พิพิธภัณฑ ์อฒัจันทร์ โรงงานอุตสาหกรรม โรง
พิมพ์ ห้องเกบ็เอกสารและพัสดุ 

(ข)  ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของตลาด อาคารสรรพสนิค้า ห้องประชุม 
หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร ห้องสมุดและหอสมุด 

9.   ห้องเกบ็หนังสอืของห้องสมุดหรือหอสมุด 
10. ที่จอดหรือเกบ็รถยนต์บรรทุกเปล่า 

50 
100 
150 
200 

 
250 
300 

 
300 

 
400 

 
 

400 
 

500 
 

500 
 

600 
800 
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ตารางที่ 1.2 อตัราการลดนํา้หนักบรรทุกจรในแนวดิ่ง  (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522) 

การรับนํา้หนักของพ้ืน อตัราการลดนํา้หนักบรรทุกจรบน
พ้ืนแต่ละช้ัน เป็นร้อยละ 

1. หลังคาหรือดาดฟ้า 
2. ช้ันที่หน่ึงถดัจากหลังคาหรือดาดฟ้า 
3. ช้ันที่สองถดัจากหลังคาหรือดาดฟ้า 
4. ช้ันที่สามถดัจากหลังคาหรือดาดฟ้า 
5. ช้ันที่สี่ถดัจากหลังคาหรือดาดฟ้า 
6. ช้ันที่ห้าถดัจากหลังคาหรือดาดฟ้า 
7. ช้ันที่หกถดัจากหลังคาหรือดาดฟ้า 
8. ช้ันที่เจด็ถดัจากหลังคาหรือดาดฟ้า และช้ันต่อไป 

- 
- 
- 
10 
20 
30 
40 
50 

 

36 kN 144 kN

H20-44

4.27

0.1W

0.1W

0.1W

0.1W
1.83 3.05

(ก)
P

w

(ค)

36 kN 144 kN 144 kN

4.27

0.1W

0.1W

0.4W

0.4W
1.83 3.05

0.4W

0.4W

4.27-9.15
0.8W0.2W 0.8W

HS20-44

(ข)

 
รูปที ่1.7  ขนาดรถบรรทุกมาตรฐาน ตามมาตรฐาน AASHTO 
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ตารางที่ 1.3  ขนาดของแรง P  และนํา้หนักกระจายแผ่ w  สาํหรับระบบนํา้หนักแผ่ในช่องจราจร 

นํา้หนักรถบรรทุก แรงกระจายแผ่ (w ) (kN/m) นํา้หนักกระทาํจุด ( P ) (kN) 
โมเมนต์ดัด แรงเฉือน 

H20 หรือ HS20 
H15 หรือ HS15 

9.3 
7.0 

80 
60 

116 
87 

 

 ในประเทศไทย กรมทางหลวงได้รวบรวมลักษณะรถบรรทุกที่มีจาํนวนเพลาและนํา้หนักลงเพลา
ตามประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงได้ 72 ลักษณะ แต่ลักษณะที่นิยมใช้กนัมากและพบเหน็อยู่เสมอมี 7 
ลักษณะ ดังแสดงในรูปที่ 1.8 การพิกดัลักษณะของรถประเภทต่างๆ ตามประกาศผู้อาํนวยการกรมทาง
หลวงได้มาจากการเปรียบเทยีบอาํนาจทาํลายระหว่างรถเหล่าน้ีกบัรถมาตรฐานที่ใช้ออกแบบ โดยจะต้อง
คํานวณหานํ้าหนักสูงสุดของรถแต่ละประเภทที่ทาํให้เกิดอาํนาจการทาํลายเท่ากับรถมาตรฐาน ทั้งน้ี
เพ่ือให้รถเหล่าน้ีสามารถบรรทุกนํา้หนักได้สงูสดุ โดยไม่ทาํลายถนนหรือสะพานเกนิกว่าที่คาดการณไ์ว้ 
 (3) นํ้าหนักบรรทุกจรในแนวดิ่งสาํหรับสะพานรถไฟ (Vertical live loads for railway 
bridges) มาตรฐานของนํา้หนักรถไฟที่ยอมรับในประเทศเอเชีย มี 2 ระบบ คือ ระบบ J-15-4.5 และ 
J-14-4.2 ซ่ึงประกอบไปด้วยนํา้หนักเพลาของหัวรถจักร และนํา้หนักกระจายแผ่ซ่ึงใช้แทนรถพ่วง การ
กระจายของนํา้หนักรถไฟดังกล่าวแสดงในรูปที่ 1.9 และตารางที่ 1.4 
 ในการพิจารณานํา้หนักบรรทุกจรในแนวด่ิงสาํหรับสะพานทางหลวงและสะพานรถไฟนั้น จะต้อง
มีการพิจารณาการกระแทกของแรงเน่ืองจากนํ้าหนักบรรทุกจรดังกล่าวเป็นนํา้หนักบรรทุกจรที่มีการ
เคล่ือนที่ ซ่ึงอาจมีผลต่อการสั่นสะเทอืนของโครงสร้าง ดังน้ัน มาตรฐานต่างๆ จึงกาํหนดค่าสมัประสิทธ์ิ
การกระแทก (Impact factor, I ) มาเป็นตัวคูณแรงที่คาํนวณได้จากนํา้หนักจรเพ่ือหาค่าแรงกระแทก ซ่ึง
ค่าสมัประสทิธิ์การกระแทกนี้สามารถคาํนวณได้ดังต่อไปนี้  

 สาํหรบัสะพานทางหลวง 

30
537

15
.

.L
I 


     (1.1) 

โดยที่   I  คือ ค่าสมัประสทิธิ์การกระแทก 
L  คือ ความยาวช่วงของสะพาน หน่วยเป็น เมตร 
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29 kN 29 kN 29 kN 91 kN 91 kN 91 kN

91 kN 91 kN46 kN 82 kN 82 kN

4.30 1.601.60 5.10
19.20

1.60 5.00

1.40 5.40 4.00
16.70

4.30 1.601.40 5.40 2.20
9.00

68 kN 68 kN

4.30 1.60

29 kN 91 kN

1.40 5.40 3.50
16.20

46 kN 82 kN

1.60

82 kN

1.60 5.10
19.50

46 kN 82 kN

1.60

82 kN

1.705.10
10.00

82 kN 82 kN

1.601.608.00

ล้อยางเดยีว (Single Tyre)

ล้อยางคู่ (Double Tyre)

หมายเหต ุ :  ความยาวมหีน่วยเป็นเมตร

91 kN 91 kN46 kN 82 kN 82 kN

4.30 1.601.60 5.10
22.20

1.60 8.00

1.60

ชนิดท่ี  รถพ่วง (Trailer)

ชนิดท่ี  รถพ่วง (Trailer)ชนิดท่ี  รถกึ่งพ่วง (Semi-trailer)

ชนิดท่ี  รถพ่วง (Trailer)ชนิดท่ี  รถสบิล้อ (10-Wheel truck)

ชนิดท่ี  รถพ่วง  (Trailer)ชนิดท่ี  รถหกล้อ (6-Wheel truck)

 
รูปที ่1.8  ลักษณะของรถบรรทุกที่นิยมใช้ในประเทศไทย 
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รูปที ่1.9  นํา้หนกับรรทุกจรในแนวดิ่งสาํหรับสะพานรถไฟ 

 
ตารางที่ 1.4   ขนาดนํา้หนักบรรทุกจรในแนวดิ่งสาํหรับสะพานรถไฟ 

ระบบนํา้หนัก  (kN)  (kN/m) 
J-15-4.5 
J-14-4.2 

150 
140 

45 
42 

 สาํหรบัสะพานรถไฟ 














เมตร 30L140
10

เมตร 30
4000

700
2

.
L

L
L

.
I   (1.2) 

 สมการที่ (1.2) เป็นค่าสัมประสิทธิ์การกระแทกสาํหรับกรณีที่สะพานมีรางเพียงคู่เดียว ซ่ึงถ้า
สะพานมีรางหลายคู่ ค่าสัมประสิทธิ์การกระแทกในสมการที่ (1.2) จะต้องคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์เพ่ิม 
 ดังน้ี 










เมตร 80600

เมตร 80
200

1

L.

L
L

   (1.3) 

  .  นํ้ าหนกับรรทุกจรในแนวราบ (Horizontal live load) เป็นนํา้หนักบรรทุกจรที่กระทาํใน
แนวด้านข้างของโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 

 () แรงลม (Wind load)  เป็นแรงที่เกดิจากการเคล่ือนไหวของลมปะทะกบัโครงสร้าง ขนาด
ของแรงลมจะขึ้นกบัความเรว็ลม ซ่ึงสามารถคาํนวณโดยประมาณได้จาก Bernoulli’s theorem ดังน้ี 

     (1.4) 

โดยที่   คือ แรงดันไดนามิค (Dynamic pressure) 
  คือ ความหนาแน่นของมวลอากาศ 
  คือ ความเรว็ลม 

P

1.70 1.70 5.50 1.70 1.70 3.20 1.70 1.70 5.50 1.70 1.70 1.60

P P P P P P P P P P P w

P w

2

2
1

vq 

q

v
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 ที่อณุหภมูิ 15 oC   สมการที่ (1.4) จะสามารถเขยีนได้เป็น 

    (1.5) 

โดยที่    คือ  แรงดันไดนามิค (กก./ตร. ม.) 
     คือ  ความเรว็ลม (กม./ชม.) 

การนาํสมการที่ (1.5) มาใช้กบัโครงสร้างน้ันต้องคาํนึงถึงลักษณะและรูปร่างของโครงสร้างด้วย 
ดังน้ันจึงมีการกาํหนดค่าสมัประสิทธ์ิรูปร่าง (Shape coefficient, ) เพ่ือใช้เปล่ียนแรงดันไดนามิคเป็น
แรงดนัสถิต (Static pressure) ที่กระทาํต่อโครงสร้าง จากสมการที่ (1.5) จะสามารถคาํนวณแรงดันลมที่
กระทาํต่อโครงสร้างดังน้ี 

     (1.6) 
โดยที่  คือ  แรงดันสถติที่กระทาํต่อโครงสร้างอาคาร (กก./ตร. ม.) 

  คือ  สมัประสทิธิ์รูปร่าง 

ค่าสมัประสทิธิ์รูปร่าง   จะขึ้นกบัรูปร่างของโครงสร้างอาคาร โดยเฉพาะหลังคา สาํหรับอาคาร
รูปสี่เหล่ียม ค่า จะเท่ากบั 1.3 ซ่ึงแบ่งออกเป็นค่า ด้านปะทะลม (Windward) เท่ากบั 0.8 และ
เป็นค่า ดา้นหลบลม (Leeward) เท่ากบั 0.5 ในกรณีน้ีด้านปะทะลมจะเป็นแรงดนั (Pressure force) 
และด้านหลบลมจะเป็นแรงดดู (Suction force)  

สาํหรับโครงสร้างที่หลังคามีมุมลาดเอยีงกบัแนวระดับ ขนาดของลมที่ปะทะกบัหลังคาจะขึ้นกบัมุม
ของหลังคา ( )  ถ้าหลังคาทาํมุม   น้อยกว่า 30o  แรงลมทางด้านปะทะลมจะเป็นแรงดูด  ซ่ึงจะเป็น
แรงยกหลังคาขึ้น แต่เมื่อหลังคามีมุมมากกว่า 30o แรงลมทางด้านปะทะลมจะเป็นแรงดัน ส่วนด้านหลบ
ลมจะเกดิแรงดูดตลอดเวลา ค่า ของแรงลมที่กระทาํต่อหลังคาเอยีง (รูปที่ 1.10) สามารถหาได้จาก 

 ดา้นปะทะลม 

 (1.7) 

 ดา้นหลบลม 
     (1.8) 

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลความเร็วลมที่น่าเช่ือถือเพียงพอเพ่ือใช้ในการคํานวณขนาดของแรงลม 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้กาํหนดหน่วยแรงลมอย่างน้อยไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1.5 
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            รปูที่ 1.10  แรงลมบนหลังคา 

ตารางที่ 1.5   ขนาดของแรงลมตามความสงูของอาคาร  (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522) 

ความสงูของอาคาร  
(เมตร) 

หน่วยแรงลม  
(กก./ตร.ม.) 

ความเรว็ลม ( =1.3) 
(กม./ชม.) 

น้อยกว่าเท่ากบั 10 
10 ถงึ 20 
20 ถงึ 40 
มากกว่า 40 

50 
80 
120 
160 

89 
113 
138 
160 

 

 () แรงเนือ่งจากแผ่นดินไหว (Earthquake load) การเคล่ือนตัวของดินจากรอยเล่ือนที่ยังมี
พลังอยู่ ทาํให้เกดิแรงกระทาํในแนวราบต่ออาคาร โดยเฉพาะโครงสร้างที่มีนํา้หนักมาก จะมีแรงกระทาํ
จากการสั่นสะเทือนที่มากกว่าอาคารที่มีนํา้หนักเบา กฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) บังคับให้
พิจารณาแรงเน่ืองจากแผ่นดินไหวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ลาํปาง และลาํพูน  

ต่อมาได้มีกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2550 เกี่ยวกบัการกาํหนดการรับนํา้หนัก ความต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทอืนของแผ่นดินไหว ออกใช้แทน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 49  โดยได้กาํหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวใหม่ แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ คือ 
"บริเวณเฝ้าระวงั" ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้คือ จังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงา ภเูกต็ ระนอง สงขลา และ 
สุราษฎร์ธานี "บริเวณที ่1" ครอบคลุม กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร "บริเวณที ่2" คือ 10 จังหวัดเดิมในกฎกระทรวง ฉบับที่ 49 คือ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาํปาง และลาํพูน  

กฎกระทรวงฉบับน้ีให้ใช้กบัอาคารประเภทต่างๆ ซ่ึงนอกเหนือจากที่เคยกาํหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 49 และกฎกระทรวงฉบับน้ีได้เพ่ิมประเภทอาคารขึ้นอกีหลายประเภท เช่น สถานีดับเพลิง อาคาร
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้า โรงผลิตและเกบ็นํา้ประปา สถานรับเล้ียงเดก็อ่อน 
อาคารที่มีผู้ใช้ต้ังแต่ 5,000 คนขึ้นไป สะพานหรือทางยกระดับ เขื่อนที่มีความสงูต้ังแต่ 10 เมตรขึ้นไป 

ด้านปะทะลม ด้านหลบลม



H q sC



บทที ่  บทนํา    23 
 

โดยในบริเวณเฝ้าระวังและบริเวณที่ 1 จะกาํหนดอาคารบางประเภทให้ใช้บังคับเฉพาะบางขนาดเท่าน้ัน 
เช่น อาคารสาธารณะที่มีผู้ใช้อาคารตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป สถานศึกษาที่รับนักเรียนต้ังแต่ 250 คนขึ้นไป 
สถานรับเล้ียงเดก็อ่อนต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป  

สาํหรับหลักเกณฑ์ในการออกแบบคาํนวณโครงสร้าง ได้ปรับปรุงจากเดิมเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่
เสี่ยงภัยที่กาํหนดเพ่ิมขึ้น และให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานสากล 
รวมถึงหลักเกณฑก์ารรับนํา้หนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร  โดย
ได้กาํหนดขนาดของแรงเฉือนซ่ึงเกดิจากแผ่นดินไหวที่กระทาํต่ออาคารเท่ากบั 

            (1.9) 
โดยที่   คือ แรงเฉือนทั้งหมดทางด้านข้างที่กระทาํต่ออาคารที่ระดับพ้ืน (ตัน) 

 คือ สมัประสทิธิ์ความรุนแรงของแผ่นดินไหวในเขตต่างๆ ซ่ึงสาํหรับประเทศไทย  ใน    
   เขตดังกล่าวข้างต้น ค่า    มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า 0.38 

 คือ ค่าสมัประสทิธิ์ความสาํคัญของอาคาร ขึ้นกบัการใช้งานของอาคาร แสดงใน  
   ตารางที่ 1.6 

 คือ ค่าสมัประสทิธิ์โครงสร้าง ขึ้นกบัประเภทของอาคาร แสดงในตารางที่ 1.7 
 คือ สมัประสทิธิ์การแกวง่ธรรมชาติ (Free vibration) ของอาคาร มีค่าเท่ากบั 

     (1.10) 

 คือ คาบของการแกวง่ตามธรรมชาติ (Period) ของอาคาร (วินาท)ี 

      (1.11) 

 คือ ความสงูของอาคารช้ันสงูสดุ (เมตร) 
 คือ ความกว้างของอาคารในทศิทางที่พิจารณาแผ่นดินไหว (เมตร) 
 คือ สมัประสิทธ์ิความคลอ้งจอง (Resonance) ขึ้นกับการประสานความถี่ธรรมชาติของ

   อาคารและช้ันดินที่ต้ังของอาคาร แสดงในตารางที่ 1.8 ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล ช้ันดิน
   เพียงพอให้ใช้ = 1.5 
      (1.12) 

 คือ นํา้หนักบรรทุกคงที่ +25% ของนํา้หนักบรรทุกจรในกรณขีองอาคารประเภทโกดัง (ตัน) 
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ในกรณีที่อาคารเป็นโครงข้อแขง็ที่ประกอบจากวสัดุเหนียว (Ductile material) เช่น  เหลก็ คาบ
ของการแกว่งธรรมชาติสามารถคาํนวณได้จาก 

     (1.13) 
โดยที่    คือ  จาํนวนช้ันของอาคารเหนือพ้ืนดิน 
 

ตารางที่ 1.6   ค่าสมัประสทิธิ์ความสาํคัญของอาคาร  ( )  (กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 พ.ศ. 2540) 

ชนิดของอาคาร ค่าของ  
1. อาคารที่มีความจําเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชน เช่น โรงพยาบาล สถานี

ดับเพลิง อาคารศูนย์สื่อสาร หรือ อาคารศูนย์บรรเทาสาธารภัย 
2. อาคารที่เป็นที่ชุมนุมคนคร้ังหน่ึงๆ ได้มากกว่า 300 คน 
3. อาคารอื่นๆ 

 
1.50 
1.25 
1.00 

 

ตารางที่ 1.7   ค่าสมัประสทิธิ์  (กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 พ.ศ. 2540) 

ประเภทของอาคาร ค่าของ  
1. โครงสร้างซ่ึงได้รับการออกแบบให้มีกาํแพงรบัแรงเฉือนทางแนวราบ (Shear wall) 

หรือโครงสร้างที่มีโครงแกงแนงยึดรัง้เพ่ือรับแรงเฉือนทางแนวราบ (Braced frame) 
2. โครงสร้างซ่ึงได้รับการออกแบบให้เป็นโครงขอ้แข็งซึง่มีความเหนียว (Ductile 

moment resisting space frame) สาํหรับรับแรงทางแนวราบทั้งหมด 
3. โครงสร้างซ่ึงได้รับการออกแบบให้เป็นโครงข้อแขง็ซ่ึงมีความเหนียว รับแรงทาง

แนวราบร่วมกบักาํแพงรับแรงเฉือน หรือโครงแกงแนง โดยกาํหนดให้ 1) โครงข้อ
แขง็ซ่ึงมีความเหนียวรับแรงในแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 25% ของแรงในแนวราบ
ทั้งหมด 2) กาํแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงสาํหรับรับแรงในแนวราบ เม่ือ
แยกเป็นอสิระจากโครงข้อแขง็แล้วสามารถรับแรงในแนวราบทั้งหมด และ 3) โครง
ข้อแขง็และกาํแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนง ต้องสามารถที่จะรับแรงที่กระทาํ
ต่อโครงสร้างได้ทั้งหมด โดยสัดส่วนของการรับแรงของโครงสร้างแต่ละระบบให้
เป็นไปตามความแขง็เกร็ง (Rigidity) โดยคาํนึงถึงการถ่ายแรงระหว่างโครงสร้างทั้ง
สอง 

4. หอถังนํา้ที่มีการรองรับด้วยเสาไม่น้อยกว่า 4 ต้น มีการยึดร้ังทางด้านข้างและไม่ได้
ตั้งอยู่บนอาคาร (ผลคูณระหว่างค่า  และค่า  ให้ใช้ได้ตํ่าสุดเท่ากับ 0.12 
และสงูสดุเท่ากบั 0.25) 

5. โครงสร้างอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 2 3 หรือ 4 
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ตารางที่ 1.8  ค่าสมัประสทิธิ์    (กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 พ.ศ. 2540) 

ลักษณะของช้ันดิน ค่าของ  
1. หินทุกลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นหินเชล (Shale) หรือหินที่เป็นผลึกตามธรรมชาติ หรือ

ดินลักษณะแขง็ซ่ึงมีความลึกของช้ันดินไม่เกนิ 60 เมตร และชนิดของดินที่อยู่เหนือ
ช้ันหินเป็นดินที่มีความเสถยีรภาพดี เช่น ทราย กรวด หรือดินเหนียวแขง็ 

2. ดินแขง็ ซ่ึงมีความลึกของช้ันดินมากกว่า 60 เมตร และชนิดของดินที่อยู่เหนือช้ันดิน
เหนียวแขง็น้ี เป็นดินที่มีความเสถยีรภาพดี เช่น ทราย กรวด หรือดินเหนียวแขง็ 

3. ดินอ่อน ดินเหนียวอ่อนหรือดินเหนียวแข็งปานกลาง และดินเหนียวแข็งหนา
มากกว่า 9 เมตร อาจจะมีช้ันทรายค่ันอยู่หรือไม่กไ็ด้ 

 
 
 

1.0 
 

1.2 
1.5 

 

 แรงเฉือนที่กระทาํที่ฐานอาคารในสมการที่ (1.9) จะกระจายไปตามชั้นต่างๆ ของอาคารดังน้ี 

    (1.14) 

     (1.15) 

โดยที่  คือ  แรงด้านข้างกระทาํที่ช้ันบนสดุของอาคาร (ตัน) 
   คือ  แรงด้านข้างกระทาํที่ช้ัน  (ตัน) 
  คือ  นํา้หนักในแนวด่ิงทั้งหมดของพ้ืนช้ัน  (ตัน) 
   คือ  ความสงูของช้ัน  (เมตร) 

แรงที่ได้จากการคาํนวณตามสมการ (1.9) น้ี  เป็นแรงสถติเทยีบเท่ากระทาํด้านข้างของอาคาร ซ่ึง
เหมาะสมกับการใช้ออกแบบอาคารที่มีรูปทรงสมํ่าเสมอ หรืออาคารที่มีรูปแบบการสั่นไหวเด่นในโหมด
พ้ืนฐาน (โหมดที่ 1)  แต่สาํหรับอาคารที่มีรูปทรงไม่สมํ่าเสมอการคาํนวณด้วยวิธีพลศาสตร์จะเหมาะสม
กว่า เน่ืองจากมีรูปแบบการสั่นไหวในโหมดอื่นๆที่อาจจะเด่นกว่า โดยผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
ได้จากหนังสอืหรือตาํราเรียนทางด้านพลศาสตร์ของโครงสร้าง  ซ่ึงไม่อยู่ในขอบข่ายของหนังสอืเล่มน้ี 
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1.4 การจําลองโครงสรา้ง (Structural Idealization) 

โครงสร้างที่พบเห็นโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปสามมิติ แต่ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
โดยมากจะกระทาํในระนาบสองมิติ ดังน้ัน การจาํลองโครงสร้างจึงมีความสาํคัญมากเพราะผลของการ
วิเคราะห์จะมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเพียงใด  จะขึ้ นอยู่กับการจําลองโครงสร้างเป็นหลัก 
ดังน้ันจึงต้องมีความเข้าใจในรูปแบบ ชนิดของฐานรองรับ สมมติฐานต่างๆ 
 ฐานรองรบั (Supports) ชนิดของฐานรองรับที่ใช้ทั่วไปในโครงสร้างบนระนาบสองมิติ ได้แก่ 
เคเบ้ิล (Cable) ขอ้ยึด (Link) ฐานแบบเคลือ่นทีไ่ด ้ (Roller and socket) ฐานแบบหมุนได ้ (Hinge or 
pin) และฐานแบบยึดแน่น (Fixed support) ฐานรองรับแต่ละชนิดจะป้องกนัการเคล่ือนตัวของโครงสร้าง
หรือองค์อาคารที่ยึดติดกบัฐานรองรับในลักษณะที่ต่างกันไป ซ่ึงการกนัการเคล่ือนตัวของโครงสร้างน้ีจะ
ทาํให้เกิดแรงปฏิกิริยาในทิศทางนั้นๆ   ตารางที่ 1.9 แสดงชนิดของฐานรองรับแบบต่างๆ สาํหรับ
โครงสร้างในระนาบสองมิติ แผนภาพวัตถุอสิระของฐานรองรับ และจาํนวนตัวแปรแรงปฏกิริิยาที่ไม่รู้ ค่า 

ตารางที่ 1.9 ชนิดของฐานรองรับสาํหรับโครงสร้างในระนาบสองมิติ 
ชนิดของฐานรองรับ สญัลักษณ์ แผนภาพวัตถุอสิระ จาํนวนตัวแปร 
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   เคเบิ้ ล (Cable) จะทาํหน้าที่ดึงโครงสร้างไม่ให้มีการเคล่ือนที่ในทศิทางของเคเบ้ิล ดังน้ัน
แรงปฏกิริิยาในเคเบ้ิลจะเป็นแรงดึงเท่าน้ัน 

   ขอ้ยึด (Link) จะเป็นองค์อาคารที่รับแรงตามแนวแกน ยึดติดกบัโครงสร้างและฐานด้วยจุด
ต่อที่หมุนได้อย่างอสิระ ซ่ึงข้อยึดน้ีจะป้องกนัโครงสร้างไม่ให้มีการเคล่ือนที่ในทศิทางของตัวมันเอง ดังน้ัน
แรงปฏกิริิยาจะเป็นแรงดึงหรือแรงอดัในทศิทางของข้อยึด 

   ฐานแบบเคลือ่นที่ได ้ (Roller and socket) จะยอมให้โครงสร้างมีความเป็นอสิระในการ
เคล่ือนที่ขนานกบัผวิของฐาน ถงึแม้ว่าสญัลักษณ์ที่ใช้จะเป็นเพียงรูปวงกลมหรือลูกล้อ กไ็ม่ได้หมายความ
ว่าโครงสร้างมีความเป็นอสิระในการเคล่ือนที่ต้ังฉากกบัผิวของฐานได้ ดังน้ันแรงปฏกิริิยาจะอยู่ในทศิทาง
ต้ังฉากกบัผวิของฐาน 

   ฐานแบบหมุนได ้(Hinge or pin) จะป้องกนัการเคล่ือนที่ของโครงสร้างในสองทศิทางหลัก 
คือการเคล่ือนที่ในแนวราบและแนวด่ิง ฐานแบบน้ีจะยอมให้โครงสร้างมีการหมุนรอบจุดรองรับได้อย่าง
อสิระ  

   ฐานแบบยึดแน่น (Fixed support) จะป้องกนัการเคล่ือนที่และการหมุนรอบจุดรองรับของ
โครงสร้าง ดังน้ันฐานรองรับแบบน้ีจะมีตัวแปรแรงปฏกิริิยา 3 ตัว คือ แรงในแนวราบ แรงในแนวด่ิง และ
โมเมนต์ดัดรอบจุดหมุน  

 โครงสรา้งจําลอง (Idealized structures) การที่จะสร้างโครงสร้างจาํลองให้ได้การวเิคราะห์
อย่างละเอียดถกูตอ้ง (Exact analysis) น้ันกระทาํได้ยากมากหรืออาจจะไม่ได้เลย ซ่ึงค่าความผิดพลาดที่
เกดิขึ้นจะเกดิจากการตั้งสมมติฐานในการวิเคราะห์ เช่น นํา้หนักบรรทุก กาํลังของวัสดุ ตาํแหน่งของแรง
กระทาํ เป็นต้น  
 พิจารณาคานเหลก็ในรูปที่ 1.11(ก) ซ่ึงมีแรง P กระทาํตรงจุดกึ่งกลางของคาน ซ่ึงจุดรองรับ A 
ประกอบไปด้วยเหลก็ฉากยึดต่อคานด้วยสลักเกลียวและเช่ือมต่อกบัเสา ซ่ึงจุดต่อดังกล่าวจะยอมให้คานมี
การหมุนได้เลก็น้อย แต่สามารถที่จะพิจารณาฐานรองรับของคาน ณ จุดดังกล่าวเป็นฐานรองรับแบบหมุน
ได้ สาํหรับฐานรองรับที่จุด B ซ่ึงวางอยู่บนผิวเรียบนั้นสามารถที่จะพิจารณาให้เป็นฐานรองรับแบบ
เคล่ือนที่ได้ ความสูงของคานน้ันสามารถที่จะละเว้นได้เน่ืองจากมีค่าน้อยมากเมื่อเทยีบกับสัดส่วนความ
ยาวของคานเอง ดังน้ัน รูปจาํลองของคานดังกล่าวสามารถที่จะแสดงได้ดังรูปที่ 1.11(ข)  
 ผลของการวิเคราะห์คานที่จาํลองขึ้นน้ีจะต้องสามารถที่จะประมาณพฤติกรรมการตอบสนองของ
คานจริงได้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่ารูปจําลองน้ีใช้ได้ ในที่น้ีจะพิจารณากรณีที่มีคานเหล็กรูปตัวเอช ขนาด 
400x200x66.0 กโิลกรัม/เมตร (มาตรฐาน มอก. 1227-2539) มีความยาว  เท่ากบั 6 เมตร รับ
นํา้หนัก  เท่ากบั 40 กโิลนิวตัน เมื่อทาํการวิเคราะห์การหมุนของคาน ณ ฐานรองรับ  A  จะได้ว่า  มุม 
A หมุนไปเท่ากบั 0.0019 เรเดียน (0.11o)  

l
P
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 จากรูปที่ 1.11(ค) จะเหน็ว่า การหมุนของคาน ณ จุด A น้ันทาํให้ผิวบนและผิวล่างของคาน
เคล่ือนที่ไปเป็นระยะ 0.38 มิลลิเมตร ซ่ึงมีค่าน้อยมาก โดยปกติแล้วในการก่อสร้างจริง ปลายคาน ณ จุด 
A จะอยู่ห่างจากผิวเสาพอสมควรอยู่แล้ว ดังน้ัน การจาํลองรูปร่างของคานในลักษณะดังกล่าว สามารถที่
จะทาํนายพฤติกรรมของคานได้อย่างเพียงพอ  

 
รูปที ่1.11  การจาํลองโครงสร้าง (ก) โครงสร้างจริง (ข) โครงสร้างจาํลอง  

(ค) การหมุนที่จุด A ของคานจริง 
 
ตัวอย่างของการจาํลองรูปโครงสร้างอกีตัวอย่างหนึ่งที่จะแสดงในที่น้ีคือ  โครงสร้างซ่ึงรับรอกเลือ่น

ยกนํา้หนกั (Trolley)  ดังแสดงในรูปที่ 1.12(ก) ในการวิเคราะห์จะละความสงูขององค์อาคารทั้งสอง 
(เสาและคาน) และตั้งสมมติฐานว่าการก่อสร้าง ณ จุด B น้ัน ยึดแน่น ดังน้ัน รอยต่อจะเป็นรอยต่อที่
สามารถรับโมเมนต์ดัดได้ หรือรอยต่อแบบแขง็เกรง็ สาํหรับฐานรองรับที่จุด A สามารถจาํลองในลักษณะ
ฐานแบบยึดแน่น  

รายละเอยีดของรอกเล่ือนน้ันสามารถที่จะละทิ้ง และแทนนํา้หนักด้วยแรงกระทาํจุด F ณ ตาํแหน่ง
ดังกล่าว รูปจาํลองของโครงสร้างน้ีจะแสดงในรูปที่ 1.12(ข) 

 การถ่ายนํ้ าหนกั (Load transfer) บ่อยคร้ังที่นํา้หนักบรรทุกกระทาํต่อคานหรือ คานหลกั 
(Girder) ไม่ได้กระทาํโดยตรงกบัคานหรือคานหลัก แต่ส่งผ่านจากระบบโครงสร้างซ่ึงอาศัยคานหรือคาน
หลักน้ีเป็นฐานรองรับ การที่จะจําลองระบบเหล่าน้ีจะต้องเข้าใจการส่งถ่ายแรงของระบบเพ่ือให้ได้
พฤติกรรมของโครงสร้าง ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ  

l/2l/2

 มม

 มม

. มม

. มม

0.11o

0.11o

P
A B

P
A B

l/2 l/2

(ก)
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 พิจารณาระบบพ้ืนในอาคารพักอาศัยซ่ึงรับนํา้หนักบรรทุกจรเท่ากับ 1.47 กิโลนิวตัน/ตาราง
เมตร ในรูปที่ 1.13(ก) พ้ืนในรูปดังกล่าวเป็นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 10 เซนติเมตร ซ่ึงมีนํา้หนัก
บรรทุกคงที่เท่ากบั 2.35 กโิลนิวตัน/ตารางเมตร วางอยู่บนตง (Joists) ที่อยู่ห่างกนัทุก 2 เมตร และตง
เหล่าน้ีต่อเช่ือมกบัคานหลัก AB และ CD ดังน้ัน ตงจะเป็นฐานรองรับของพ้ืน และคานหลักจะเป็น
ฐานรองรับของตง ในการวิเคราะห์น้ันจะสามารถตั้งสมมติฐานให้ตงมีพ้ืนทีร่บัแรง (Tributary area) กว้าง
เท่ากบั 2 เมตร แสดงว่าตงจะรับนํา้หนักบรรทุกในลักษณะนํา้หนักกระจายแผ่ตลอดความยาวของตงมีค่า
เท่ากบั (1.47+2.35 กโิลนิวตัน/ตารางเมตร)(2 เมตร) = 7.64 กโิลนิวตัน/เมตร  

 รูปจาํลองโครงสร้างของตงแต่ละตัวแสดงในรูปที่ 1.13(ข) เน่ืองจากความสมมาตรของตง จะได้
ว่าแรงในแนวด่ิงที่ปลายแต่ละด้านของตงมีค่าเท่ากบั  (7.64 กโิลนิวตัน/เมตร)(6 เมตร) = 22.92 
กโิลนิวตัน แรงนี้ จะถ่ายลงสู่คานหลัก ณ ตาํแหน่งที่ตงวางอยู่ในลักษณะของแรงกระทาํจุด และคานหลัก
ซ่ึงวางอยู่บนเสาสามารถที่จะจาํลองได้ดังแสดงในรูปที่ 2.13 (ค) ให้สังเกตว่า  นํา้หนักที่ส่งถ่ายจากตง 
AD และ BC สู่คานหลักมีค่าเท่ากบั 11.46 กโิลนิวตัน ทั้งน้ีเน่ืองจากตงทั้งสองมีพ้ืนที่รับแรงกว้างเพียง  
1 เมตร  
 

 
รูปที ่1.12  การจาํลองโครงสร้าง (ก) โครงสร้างจริง (ข) โครงสร้างจาํลอง 
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ความสามารถในการที่จะจาํลองโครงสร้างให้ได้รูปจาํลองที่ดีที่สดุที่จะทาํนายพฤติกรรมโครงสร้าง
ให้ได้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ  ขึ้นกบัการฝึกหัดและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่อยู่ใน
ขอบข่ายของหนังสอืเล่มน้ี  ดังน้ัน ผู้ศึกษาหรือวิศวกรจึงควรที่จะฝึกสงัเกตจากรูปร่างของโครงสร้างจริงที่
มีอยู่และพยายามที่จะจาํลองโครงสร้างต่างๆ เหล่าน้ัน  ให้ได้มากที่สดุเท่าที่จะทาํได้ 

 
(ก) 

 

 
รูปที ่1.13 การจาํลองโครงสร้างระบบพ้ืน  
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1.5 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งเชิงเสน้ตรง (Linear Structural Analysis) 
โครงสร้างจะมีพฤติกรรมเป็นเส้นตรง เมื่อความสมัพันธข์อง แรง (Force) และ การขจดั (Dis-

placement) รวมทั้ง แรงภายใน (Internal forces) เป็นเส้นตรง ในการวิเคราะห์โครงสร้างโดยทั่วไปจะ
สามารถต้ังสมมติฐานให้โครงสร้างมีพฤติกรรมเป็นลักษณะเส้นตรงได้  ทั้งน้ีเน่ืองจากวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างโดยทั่วไป มีพฤติกรรมเป็นเส้นตรงในช่วง นํา้หนกับรรทุกทีใ่ชง้าน (Working loads) และ ระยะ
โก่ง (Deflection) ของโครงสร้างเมื่อรับแรงโดยทั่วไปจะมีค่าน้อยมาก เมื่อเทยีบกบัขนาดและความยาว
ของโครงสร้าง  

การที่โครงสร้างจะมีพฤติกรรมไม่เป็นเส้นตรงน้ันมีสาเหตุหลักที่เป็นไปได้อยู่สามประการคือ (1) 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่มีพฤติกรรมเป็นเส้นตรง (2) ระยะโก่งของโครงสร้างมีค่ามาก เช่น สะพาน
เคเบ้ิล คานปลายอสิระที่มีความยาวมาก เป็นต้น และ (3) แรงตามแนวแกนขององค์อาคารรับแรงดัดมี
ค่าสงูมากทาํให้เกดิการโก่งเดาะ (Buckling) ซ่ึงการโก่งเดาะนี้จะลดค่าความสามารถในการรับแรงดัดของ
โครงสร้างลง  

การต้ังสมมติฐานว่าโครงสร้างมีพฤติกรรมเป็นเส้นตรงน้ีจะช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างได้เป็น
อย่างมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิเคราะห์ต่างๆ ซ่ึงเป็นการแก้สมการทางคณิตศาสตร์น้ัน จะเป็นการแก้
สมการพร้อมกนัแบบเส้นตรง อกีทั้งการวิเคราะห์สามารถที่จะใชห้ลกัการการวางซอ้นทบั (Principle of 
superposition) ได้ ซ่ึงหลักการดังกล่าวน้ีกล่าวไว้ว่า การขจดัทัง้หมดหรือหน่วยแรง (Stress) ทัง้หมด ณ 
จุดใดๆ ของโครงสรา้งทีร่บัระบบแรงหลายแรง สามารถทีจ่ะหาไดจ้ากการรวมกนัโดยตรงของการขจดั 
หรือหน่วยแรง ณ จดุนัน้ๆ ของโครงสรา้งทีร่บัแรงแต่ละแรงแยกกนั  

ตัวอย่างของการใช้หลักการการวางซ้อนทบักนัของแรงแสดงในรูปที่ 1.14 ซ่ึงในรูปที่ 1.14 (ก) 
แสดงคานช่วงเด่ียวรับระบบแรงซ่ึงเป็นแรงกระจายแผ่  และแรงกระทาํเป็นจุด  ค่าของแรงปฏกิริิยา
ของคานสามารถที่จะหาได้จากผลรวมของแรงปฏกิริิยาที่วิเคราะห์จากคานที่รับแรงกระจายแผ่   ดังรูป
ที่ 1.14(ข) และแรงปฏกิริิยาที่วิเคราะห์จากคานที่รับแรงกระทาํเป็นจุด  ดังรูปที่ 1.14(ค)  

ตัวอย่างในรูปที่ 1.15 แสดงการใช้หลักการการวางซ้อนทบัของการขจัดในการวิเคราะห์หาการขจัด
ของคาน ซ่ึงจะเหน็ว่าระยะการขจัด  ณ จุดกึ่งกลางของคานช่วงเด่ียวซ่ึงรับระบบแรงที่ประกอบไปด้วย
แรงกระจายแผ่  และแรงกระทาํจุด  ในรูปที่ 1.15(ก) สามารถที่จะหาได้จากผลรวมของระยะการ
ขจัด ซ่ึงเกิดจากแรงกระจายแผ่เพียงอย่างเดียว กับระยะขจัด  ซ่ึงเกิดจากแรงกระทาํจุดเพียง
อย่างเดียว 

w P
w

P

Δ
w P

wΔ PΔ
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รูปที ่1.14  การใช้หลักการการวางซ้อนทบัของแรง 

 
รูปที ่1.15  การใช้หลักการการวางซ้อนทบัของการขจัด 

 

หลักการการวางซ้อนทับกันของแรงสามารถที่จะใช้ได้กับโครงสร้างดีเทอร์มิเนตทางสถิตทุก
โครงสร้าง  (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) ไม่ว่าวัสดุจะมีพฤติกรรมเป็นเส้นตรงหรือไม่กต็าม ในขณะที่
หลักการการวางซ้อนทับกันของการขจัดสามารถที่จะใช้ได้กับโครงสร้างดีเทอร์มิเนตทางสถิตเฉพาะใน
กรณทีี่วัสดุและโครงสร้างมีพฤติกรรมอยู่ในช่วงอลีาสติกที่เป็นเส้นตรงเท่าน้ัน  

ในการใช้หลักการการวางซ้อนทับกันของแรงและการขจัดสาํหรับโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนตทาง
สถติน้ัน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและโครงสร้างจะต้องมีพฤติกรรมอยู่ในช่วงอลีาสติกที่เป็นเส้นตรงเท่าน้ัน 
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1.6 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งรูปสมมาตรทีร่บัแรงแบบสมมาตรและ 
 แรงแบบปฏิสมมาตร (Analysis of Symmetric Structures with 

Symmetric and Anti-symmetric Loading) 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในการออกแบบโครงสร้างน้ันจะต้องคาํนึงถึงความสวยงาม ความประหยัด 

ความแขง็แรงและสามารถใช้งานได้ดี โครงสร้างที่มีรูปลักษณ์สมมาตรเป็นรูปแบบโครงสร้างเป็นที่นิยม
กนั ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงสร้างดังกล่าวมีความสวยงาม แรงในแนวดิ่งซ่ึงกระทาํต่อโครงสร้างสมมาตรมักจะ
เป็นแรงที่มีความสมมาตร แรงเนื่องจากแรงลมและแรงแผ่นดินไหวจะกระทาํในลักษณะที่สามารถทาํให้
การออกแบบอยู่ในสภาพสมมาตรได้ ซ่ึงทาํให้ได้โครงสร้างที่ประหยัด อีกทั้งการใช้องค์อาคารที่มีขนาด
เดียวกนัเหมือนกนัส่วนใหญ่ในโครงสร้างที่มีความสมมาตร ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประกอบลงด้วย 

รูปแบบของแรงที่กระทําต่อโครงสร้างสมมาตรน้ัน อาจจะเป็นแรงที่มีรูปแบบสมมาตร 
(Symmetric load pattern) แรงที่มีรูปแบบทั่วไป (General load pattern) หรือแรงที่มีรูปแบบ
ปฏสิมมาตร (Anti-symmetric load pattern)  

  แรงที่มีรูปแบบทั่วไปน้ันเป็นแรงที่ขนาดและลักษณะการวางของแรง หรือตาํแหน่งที่แรงกระทาํ
ไม่มีความเกี่ยวข้องกบัแกนสมมาตรของโครงสร้าง  

  แรงที่มีรูปแบบสมมาตรนั้นจะมีขนาด ตาํแหน่ง และทศิทางที่มีความสมมาตรเม่ือเทยีบกบัแกน
สมมาตรของโครงสร้าง น่ันคือ สาํหรับแรงสองแรงซ่ึงกระทาํในแนวขนานกบัแกนสมมาตร และกระทาํ ณ 
ตาํแหน่งที่อยู่ห่างจากแกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากนั จะมีทศิทางไปในทางเดียวกนัและมีขนาดเท่ากนั 
และสาํหรับแรงสองแรงซ่ึงกระทาํในแนวตั้งฉากกับแกนสมมาตร และกระทาํ ณ ตาํแหน่งที่อยู่ห่างจาก
แกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากนั จะมีทศิทางตรงข้ามกนั แต่จะมีขนาดเท่ากนั ลักษณะตัวอย่างของแรง
ที่มีรูปแบบสมมาตรแสดงในรูปที่ 1.16 

  แรงที่มีรูปแบบปฏสิมมาตร จะมีตาํแหน่งและขนาดสมมาตรเม่ือเทยีบกบัแกนสมมาตร แต่จะมี
ทิศทางในลักษณะปฏิสมมาตร น่ันคือ สาํหรับแรงสองแรงซ่ึงกระทาํในแนวขนานกับแกนสมมาตร และ
กระทาํ ณ ตาํแหน่งที่อยู่ห่างจากแกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากนั จะมีขนาดเท่ากนัแต่มีทศิทางตรงข้าม
กนั และสาํหรับแรงสองแรงซ่ึงกระทาํในแนวต้ังฉากกบัแกนสมมาตร และกระทาํ ณ ตาํแหน่งที่อยู่ห่างจาก
แกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากนั จะมีขนาดเท่ากนัและมีทศิทางไปในทางเดียวกนั ลักษณะตัวอย่างของ
แรงที่มีรูปแบบปฏสิมมาตรแสดงในรูปที่ 1.17 
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รูปที ่1.16  โครงสร้างสมมาตรที่รับแรงแบบสมมาตร 

 
รูปที ่1.17  โครงสร้างสมมาตรที่รับแรงแบบปฏสิมมาตร 
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ในโครงสร้างสมมาตรที่รับแรงแบบสมมาตรน้ัน พฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้าง (แรง
ภายใน และการขจัด) จะมีลักษณะสมมาตร เช่นเดียวกบัพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้างสมมาตร
ที่รับแรงแบบปฏสิมมาตร พฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้างจะมีลักษณะปฏสิมมาตร ซ่ึงคุณสมบัติ
ดังกล่าวทาํให้สามารถที่จะวิเคราะห์โครงสร้างสมมาตรที่รับแรงแบบสมมาตรและแบบปฏสิมมาตรเพียง
คร่ึงเดียวของโครงสร้างส่วนที่สมมาตรกนัได้ ดังต่อไปนี้  

 โครงสรา้งสมมาตรทีร่บัแรงแบบสมมาตร (Symmetric structures with symmetric loading)  
 1.  เน่ืองจากการขจัดในแนวราบ ณ จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากนั จะต้อง
มีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงข้ามกัน ดังน้ัน ค่าการขจดัในแนวราบ ณ จุดบนแกนสมมาตรจะมีค่าเท่ากบั
ศนูย ์  
 2.  เน่ืองจากการขจัดในแนวด่ิง ณ จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากนั จะต้องมี
ขนาดเท่ากนัและมีทศิในทางเดียวกนั ดังน้ัน ค่าการขจดัในแนวด่ิง ณ จดุบนแกนสมมาตรจะมีค่าค่าหนึง่ที ่
ไม่จาํเป็นตอ้งเท่ากบัศนูย ์
 3.  เน่ืองจากความลาดชันของเสน้อีลาสติก (Elastic curve) หรือเส้นรูปร่างที่เปล่ียนแปลงไป
ขององค์อาคาร ณ จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากัน จะต้องมีขนาดเท่ากันและมีทิศ
ตรงข้ามกนั ดังน้ัน ค่าความลาดชนั ณ จดุบนแกนสมมาตรจะมีค่าเท่ากบัศนูย ์

 ด้วยเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโครงสร้างสมมาตรดังกล่าวข้างต้น ทาํให้สามารถที่
จะแบ่งโครงสร้าง ณ แกนสมมาตรออกเป็นสองส่วนที่เหมือนกนัเพ่ือลดการวิเคราะห์ลง โดยที่เงื่อนไขของ
ฐานรองรับ ณ ตาํแหน่งจุดแบ่งน้ีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงรูปร่าง  
 รูปที่ 1.18 (ก) แสดงการแบ่งคานสองช่วงของคานในรูปที่ 1.16(ก) ออกเป็นสองส่วน ซ่ึงจาก
เงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงรูปร่างในข้อ ก ข้อ ค และจากสภาพของโครงสร้างจริงที่มีฐานรองรับแบบ
หมุนได้ ณ แกนสมมาตร จะได้ว่าลักษณะของฐานรองรับ ณ จุดแบ่งจะต้องยึดแน่น เพ่ือให้การขจัดใน
แนวราบและความลาดของเส้นอลีาสติก ณ จุดน้ันเท่ากบัศูนย์ และไม่มีการขจัดในแนวด่ิง 

รูปที่ 1.18(ข) แสดงการแบ่งโครงข้อแขง็แบบ Portal ในรูปที่ 1.16(ข) ออกเป็นสองส่วนที่
เหมือนกัน ซ่ึงจากเงื่อนไขในการเปล่ียนแปลงรูปร่าง จะได้ว่าลักษณะของฐานรองรับ ณ จุดแบ่งจะต้อง
เป็นฐานรองรับแบบเล่ือนได้ในแนวด่ิง และฐานรองรับยึดติดกบัคานในลักษณะยึดแน่นเพ่ือให้ความลาด
ชัน ณ จุดดังกล่าวเท่ากับศูนย์ น่ันคือ ฐานรองรับน้ีจะเคล่ือนที่ในแนวด่ิงได้เท่าน้ัน แต่ไม่สามารถที่จะ
เคล่ือนที่ในแนวราบหรือหมุนได้  
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รูปที ่1.18  การแบ่งโครงสร้างสมมาตรรับแรงแบบสมมาตร 
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 โครงสรา้งสมมาตรที่รบัแรงแบบปฏิสมมาตร (Symmetric structures with anti-symmetric 
loading) 
 1. เน่ืองจากการขจัดในแนวราบ ณ จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากนั จะต้อง
มีขนาดที่เท่ากนัและมีทศิทางในทางเดียวกนั ดังน้ัน ค่าการขจดัในแนวราบ ณ จุดบนแกนสมมาตรจะมีค่า
ค่าหนึง่ซึง่ไม่จาํเป็นตอ้งเท่ากบัศนูย ์
 2. เน่ืองจากการขจัดในแนวด่ิง ณ จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแกนสมมาตรเป็นระยะทางที่เท่ากนั จะต้องมี
ขนาดที่เท่ากันและมีทิศตรงข้ามกัน ดังน้ัน ค่าการขจดัในแนวด่ิง ณ จุดบนแกนสมมาตรจะมีค่าเท่ากบั
ศนูย ์
 . เน่ืองจากความลาดชันของเส้นอลีาสติกขององค์อาคาร ณ จุดซ่ึงอยู่ห่างจากแกนสมมาตรเป็น
ระยะทางที่เท่ากนั จะต้องมีขนาดเท่ากนัและทศิทางเดียวกนั ดังน้ัน ความลาดชนั ณ จุดบนแกนสมมาตร
จะมีค่าค่าหนึง่ทีไ่ม่เท่ากบัศนูย ์

 เช่นเดียวกันกับกรณีของโครงสร้างสมมาตรที่รับแรงแบบสมมาตร ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
สมมาตรที่รับแรงแบบปฏสิมมาตรนี้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็นสองส่วน ณ แกน
สมมาตรของโครงสร้าง โดยฐานรองรับของโครงสร้างทั้งสอง ณ ตาํแหน่งแนวแกนสมมาตรนั้นจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงรูปร่างดังกล่าวข้างต้น  
 ดังน้ัน สาํหรับคานสองช่วงในรูปที่ 1.17(ก) จะสามารถแบ่งออกเป็นคานช่วงเดียวสองตัว ดัง
แสดงในรูปที่ 1.19(ก) ในกรณีน้ี ฐานรองรับ ณ แกนสมมาตรจะไม่มีการเคล่ือนที่ในแนวด่ิง เน่ืองจาก
ฐานรองรับตัวกลางของคาน และจะไม่มีการเคล่ือนที่ในแนวราบเน่ืองจากเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ข้อ ก แต่จะสามารถที่จะหมุนได้ ตามเง่ือนไขในข้อ ค ทาํให้ได้ฐานรองรับของคานช่วงเดียว ณ แกน
สมมาตรเป็นฐานรองรับแบบหมุนได้  
 สาํหรับโครงข้อแขง็ในรูปที่ 1.17(ข) น้ันจะแบ่งออกเป็นโครงข้อแขง็สองส่วน ดังแสดงในรูปที่  
1.19(ข) โดยฐานรองรับ ณ แกนสมมาตร จะสามารถเคล่ือนที่ในแนวราบได้ตามเง่ือนไขในข้อ ก แต่ไม่
สามารถที่จะเคล่ือนที่ในแนวดิ่งตามเงื่อนไขในข้อ ข และสามารถที่จะหมุนได้ตามเงื่อนไขในข้อ ค ดังน้ัน 
ฐานรองรับ ณ แกนสมมาตรจะมีลักษณะเป็นฐานรองรับแบบเคล่ือนที่ได้ 
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รูปที ่1.19  การแบ่งโครงสร้างสมมาตรรับแรงแบบปฏสิมมาตร 

แกนสมมาตรของโครงสร้าง
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1.7 วิธีการวิเคราะหโ์ครงสรา้ง (Methods of Structural Analysis) 
การวิเคราะห์โครงสร้างทุกโครงสร้างจะต้องเป็นไปตามพ้ืนฐานสามประการดังน้ี คือ 
.  โครงสรา้งจะตอ้งอยู่ในความสมดุล แรงภายในหรือแรงภายนอกที่กระทาํต่อองค์อาคารของ

โครงสร้าง หรือกระทาํต่อโครงสร้างจะต้องมีความสมดุล 
.  โครงสรา้งจะตอ้งมีความคลอ้งจองต่อเนือ่งของการขจดั การขจัดขององค์อาคารไม่ว่าจะเกดิ

จากแรงภายนอกหรือปัจจัยอื่นๆ (เช่น การเปล่ียนแปลงของอณุหภมูิ ความผดิพลาดในการประกอบ การ
หดตัวของวัสดุ เป็นต้น) จะต้องต่อเนื่องกับองค์อาคารอื่นที่มาต่อเช่ือมอยู่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
โครงสร้างจะต้องไม่หลุดออกจากกนัเมื่อโครงสร้างรับแรงกระทาํภายนอก 

.  องคอ์าคารของโครงสรา้งจะตอ้งมีความสมัพนัธร์ะหว่างแรงกระทําและการขจดัที่แน่นอน 
(Constitutive laws)  

พ้ืนฐานทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่สาํคัญมาก เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
โครงสร้างทั้งหมด โดยโครงสร้างดีเทอร์มิเนท (ดูรายละเอยีดในบทที่ 2) จะอาศัยหลักข้อที่ 1 เพียงข้อ
เดียวในการวิเคราะห์หาแรงปฏกิริิยาและแรงภายในของโครงสร้าง ในขณะที่โครงสร้างอนิดีเทอร์มิเนทจะ
อาศัยหลักทั้งสามข้อในการวิเคราะห์แรงปฏกิริิยาและแรงภายใน  

วิธกีารวิเคราะห์โครงสร้างทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นสองวิธใีหญ่ๆ คือ วธีิแรง (Force method) ที่มี
แรงเป็นตัวแปรไม่รู้ ค่า และวธีิการขจดั (Displacement method) ที่มีการขจัดเป็นตัวแปรไม่รู้ ค่า ซ่ึงทั้งสอง
วิธจีะอาศัยพ้ืนฐานข้างต้นทั้งสามประการ หากแต่จะใช้พ้ืนฐานใดก่อนหรือหลังเท่าน้ัน  
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2.1 ความสมดุลของโครงสรา้ง (Equilibrium of Structures) 

โครงสร้างจะถือว่าอยู่ในสภาวะสมดุลทางสถิต (Static equilibrium) กต่็อเมื่อโครงสร้างอยู่น่ิง
หรือไม่มีการเคล่ือนที่เมื่อมีแรงภายนอกมากระทาํ  น่ันคือผลลัพธข์องระบบแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทาํ
ต่อโครงสร้างรวมทั้งแรงปฏิกิริยามีค่าเท่ากับศูนย์  ดังน้ัน สาํหรับโครงสร้างใดๆในระนาบสามมิติที่มี
ระบบแรงกระทาํ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 จะอยู่ในสภาวะสมดุลทางสถติเมื่อ 
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 (2.1) 

โดยที่  xF ,  yF  และ  zF  คือ ผลรวมของระบบแรงตามแนวแกน x, y และ z ตามลาํดับ 
 xM ,  yM และ  zM  คือ ผลรวมของโมเมนต์ดัดรอบแกน x, y และ z ตามลาํดับ 

สาํหรับโครงสร้างที่อยู่ในระนาบ xy ดังแสดงในรูปที่ 2.2 จะมีความสมดุลทางสถติกต่็อเมื่อ 

  000 zyx MFF  (2.2) 

สมการที่ (2.1) และ (2.2) เป็นสมการความสมดุลทางสถิตของโครงสร้าง (Static equilibrium 
equations)  ซ่ึงมีความจาํเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์โครงสร้างดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ความ
สมดุลของโครงสร้างน้ีจะต้องเกิดขึ้ นทั้งภายในและภายนอกของโครงสร้าง น่ันคือ ทุกองค์อาคารของ
โครงสร้าง รวมทั้ง ณ จุดต่อของโครงสร้างจะต้องมีความสมดุลของแรง  

ในการใช้สมการความสมดุลทางสถติของโครงสร้างน้ี จะต้องเขยีนแผนภาพวัตถุอสิระ (Free-body 
diagram) ของโครงสร้างหรือองค์อาคารของโครงสร้างที่พิจารณา ในการเขียนแผนภาพวัตถุอสิระของ
โครงสร้างโดยรวมน้ัน จะถอดฐานรองรับออกจากโครงสร้างทั้งหมด จากนั้นเขียนแรงปฏิกิริยาที่ไม่รู้ ค่า 
ตามลักษณะของฐานรองรับ (ดังแสดงในตารางที่ 1.9) ในทศิทางที่สมมติขึ้น  

การวิเคราะหโครงสราง
ดีเทอรมิเนททางสถิต
(Analysis of Statically

Determinate Structures)
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รูปที่ 2.3(ข) แสดงการเขียนแผนภาพวัตถุอสิระของโครงข้อแขง็ในรูปที่ 2.3 (ก) จะเหน็ว่า แรง
ปฏกิริิยาที่ฐานรองรับ A ซ่ึงเป็นฐานรองรับแบบยึดแน่น ประกอบไปด้วยแรงในแนวราบ (HA) แรงใน
แนวด่ิง (RA) และโมเมนต์ดัด (MA) โดยในที่น้ีจะสมมติให้แรงในแนวราบมีทศิไปทางขวา แรงในแนวด่ิง
มีทศิขึ้น และโมเมนต์ดัดมีทศิทางทวนเขม็นาฬิกา สาํหรับแรงปฏกิริิยาที่ฐานรองรับ D ซ่ึงเป็นฐานรองรับ
แบบหมุนได้น้ัน ประกอบไปด้วยแรงในแนวราบและแรงในแนวดิ่งน่ันคือ HD และ RD โดยมีทศิทางสมมติ
ไปทางขวาและทศิขึ้น ตามลาํดับ  

x
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รูปที ่2.1  โครงสร้างในสามมติ ิ
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y
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รูปที ่2.2  โครงสร้างในระนาบ 
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ในการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระขององค์อาคารของโครงสร้าง จะตัดองค์อาคารนั้นและเขียนแรง
ภายในบนหน้าตัดที่ตัด แรงภายในโดยปกติจะประกอบไปด้วยแรงตามแนวแกน (Normal force, N) แรง
เฉือน (Shear force, V) และโมเมนต์ดัด (Moment, M) ซ่ึงแรงเหล่าน้ีจะต้องมีความสมดุล รูปที่ 2.4 
(ข) แสดงการเขียนแผนภาพวัตถุอสิระของส่วนของโครงข้อแขง็ในรูปที่ 2.4 (ก) โดยในที่น้ีได้ทาํการตัด
โครงข้อแขง็ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วน ABE และส่วน ECD แรงภายใน ณ จุดตัด E ของส่วนโครงสร้าง 
ABE ประกอบไปด้วยแรงตามแนวแกน NE แรงเฉือน VE และโมเมนต์ดัด ME เช่นเดียวกนัสาํหรับแรง
ภายใน ณ จุดตัด E ของส่วน ECD กจ็ะประกอบไปด้วยแรงตามแนวแกน NE แรงเฉือน VE และโมเมนต์
ดัด ME ซ่ึงแรงเหล่าน้ีจะมีทศิตรงข้ามกบัแรงภายใน ณ จุดตัด E ของส่วน ABE 
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รูปที ่2.3  การเขยีนแผนภาพวตัถุอสิระของโครงสร้าง 
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รูปที ่2.4  การเขยีนแผนภาพวตัถุอสิระของส่วนของโครงสร้าง 
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2.2 ความเสถยีรภาพของโครงสรา้ง (Stability of Structures) 

 ความเสถียรภาพภายใน (Internal stability) โครงสรา้งทีถื่อวา่มีความเสถียรภาพภายในคือ
โครงสรา้งทีเ่มือ่ถอดฐานรองรบัออกแลว้โครงสรา้งไม่มีการเคลือ่นตวัสมัพทัธข์องแต่ละส่วนของโครงสรา้ง 
หรือกล่าวอีกนยัหนึง่คือโครงสรา้งจะมีพฤติกรรมเป็นวตัถคุงรูป (Rigid body) ในทางกลับกนั โครงสร้าง
จะไม่เสถียรภาพภายใน (Internally unstable) ถ้าหากว่าโครงสร้างน้ันเกดิการเปล่ียนแปลงรูปร่างขนาด
มากหรือมีการเคล่ือนตัวสมัพัทธก์นัขององค์อาคารเมื่อมีแรงภายนอกเพียงเลก็น้อยมากระทาํ  
 ตัวอย่างของโครงสร้างที่มีความเสถียรภาพภายในแสดงในรูปที่ 2.5 จะเหน็ว่า  โครงสร้างแต่ละ
โครงสร้างน้ันจะมีลักษณะเป็นวัตถุคงรูป และจะยังคงรูปเดิมแม้จะมีแรงภายนอกมากระทาํ ตัวอย่างของ
โครงสร้างที่ไม่มีความเสถียรภาพภายในแสดงในรูปที่ 2.6 ซ่ึงจะเหน็ว่าโครงสร้างทุกโครงสร้างประกอบ
ไปด้วยโครงสร้างที่เป็นช้ินเดียวกนั 2 ส่วน คือ ส่วน AB และส่วน BC ต่อกนัด้วยข้อต่อแบบหมุนได้ที่จุด
ต่อ B  
 สิ่งหน่ึงที่ต้องคาํนึงในการพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงรูปร่าง กคื็อ วัตถุทุกชนิดต้องมีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงภายนอกมากระทาํ แต่ในทางวิศวกรรม การเปล่ียนแปลงรูปร่างของ
โครงสร้างส่วนใหญ่ภายใต้การใช้งานปกติจะมีค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับขนาดของโครงสร้าง และการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างน้ีไม่มีผลต่อความสมดุลของโครงสร้าง 

(ก) (ข)

(ค)

(ง)  
รูปที ่2.5  โครงสร้างที่มคีวามเสถยีรภาพภายใน 
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รูปที ่2.6  โครงสร้างที่ไม่มคีวามเสถยีรภาพภายใน 
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รูปที ่2.7 คานที่ไม่มคีวามเสถยีรภาพภายใน 

 

ความเสถยีรภาพภายในของคาน (Internal stability of beams) การที่คานจะมีความเสถียรภาพ
ภายในได้ คานจะต้องประกอบไปด้วยองค์อาคารเพียงช้ินเดียว หากคานมีองค์อาคารสองหรือมากกว่า
สององค์อาคารต่อเช่ือมกนัด้วยจุดต่อหมุนไดภ้ายใน (Internal hinge) หรือจุดต่อฐานรองรบัแบบเคลือ่น
ตวัไดภ้ายใน (Internal roller joint) คานจะไม่มีความเสถียรภาพภายใน ดังแสดงในรูปที่ 2.7 (ก) และ
รูปที่ 2.7 (ข) ตามลาํดับ 

ความเสถียรภาพภายในของโครงถกั (Internal stability of trusses) โครงถักประกอบไปด้วย
องค์อาคารรับแรงตามแนวแกน ต่อกันด้วยจุดต่อที่หมุนได้อย่างอิสระ (รายละเอียดของโครงถักจะได้
กล่าวถึงในบทที่ 3) รูปร่างของโครงถักที่ง่ายที่สดุและมีความเสถียรภาพภายในคือโครงถักที่ประกอบขึ้น

(ก) (ข) 

(ค) 

(ง) 

(ก) (ข) 
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จากองค์อาคารสามองค์อาคารต่อกนัที่ปลายด้วยจุดต่อหมุนได้สามจุดเป็นรูปสามเหล่ียม ดังแสดงในรูปที่ 
2.8 (ก)  รูปร่างดังกล่าวจะเรียกว่า  รูปร่างโครงถกัพ้ืนฐาน (Basic truss element)  

รูปร่างโครงถักพ้ืนฐานน้ีจะมีความเสถียรภาพภายในเน่ืองจากรูปร่างดังกล่าวจะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปเมื่อมีแรงมากระทาํ ในทางกลับกนัสาํหรับโครงถักที่ประกอบเป็นรูปสี่เหล่ียมดังแสดงใน
รูปที่ 2.8(ข) น้ัน  จะไม่มีความเสถียรภาพภายในเนื่องจากจะมีการเปล่ียนรูปเมื่อมีแรงมากระทาํ โครงถกั
โดยมากจะประกอบจากรูปร่างโครงถกัพ้ืนฐาน ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นดังน้ี 

(ก) (ข)  
รูปที ่2.8  รปูร่างพ้ืนฐานของโครงถักที่มคีวามเสถยีรภาพภายในและไม่มคีวามเสถยีรภาพภายใน 

A B

C
จุดต่อใหม่

(ก) (ข)

A B

C D
ช้ินส่วนใหม่

ช้ินส่วนใหม่
A B

C D
ช้ินส่วนใหม่

ช้ินส่วนใหม่ E
จุดต่อใหม่

(ค)  
รูปที ่2.9  การสร้างโครงถกัแบบง่าย 

 
 . โครงถกัแบบง่าย (Simple trusses) เมื่อทาํการขยายรูปร่างโครงถักพ้ืนฐาน ABC ในรูปที่ 
2.9 (ก) โดยเพ่ิมองค์อาคารใหม่ 2 องค์อาคาร คือ BD และ CD ต่อจากจุดต่อเดิม B และจุด C ดัง
แสดงในรูปที่ 2.9(ข) และองค์อาคารใหม่ทั้งสองเช่ือมต่อกนัด้วยจุดต่อใหม่ D ซ่ึงไม่อยู่บนเส้นตรง
เดียวกนัที่ต่อเช่ือมระหว่างจุดต่อเดิม B และ C จะได้โครงถักใหม่ที่มีความเสถียรภาพภายใน ซ่ึงสามารถ
ทาํการขยายโครงถักต่อไปโดยวิธีการน้ี ดังแสดงในรูปที่ 2.9(ค) โดยจะได้โครงถักใหม่ที่มีความ
เสถยีรภาพภายใน และโครงถักที่ได้จากการสร้างโดยวิธกีารดังกล่าวจะเรียกว่า โครงถกัแบบง่าย (Simple 
trusses)  
 ดังน้ัน โครงถกัแบบง่ายจะเป็นโครงถักที่เกดิจากการขยายรูปร่างโครงถักพ้ืนฐานซ่ึงมีจาํนวนองค์
อาคารเท่ากับสามองค์อาคารและจาํนวนจุดต่อเท่ากับสามจุดต่อ ซ่ึงการขยายน้ีเป็นการเพ่ิมองค์อาคาร
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ใหม่สององค์อาคารสาํหรับแต่ละจุดต่อใหม่ที่เพ่ิมขึ้น น่ันคือถ้าให้ m  เป็นจาํนวนขององค์อาคารของ
โครงถกัแบบง่าย และ j  เป็นจาํนวนจุดต่อทั้งหมด จะได้ความสมัพันธร์ะหว่าง m  และ j  ดังน้ี 

  32323  jjm  (2.3) 

 . โครงถกัเชิงประกอบ (Compound trusses) โครงถักซ่ึงประกอบจากโครงถักแบบง่ายต้ังแต่
สองโครงขึ้ นไป และทาํให้เกิดเป็นโครงถักที่มีรูปร่างเป็นช้ินเดียวกันหรือมีความเสถียรภาพภายใน จะ
เรียกว่า โครงถกัเชิงประกอบ (Compound trusses) ในการที่จะป้องกนัมิให้โครงถักแบบง่ายแต่ละโครง
น้ันเกดิการเคล่ือนที่สมัพัทธ ์รอยต่อที่ใช้ต่อโครงถักแบบง่ายเข้าดัวยกนัจะต้องสามารถที่จะส่งถ่ายแรงได้
อย่างตํ่าสามแรง โดยที่แรงทั้งสามจะต้องไม่ขนานกันและไม่ตัดกันที่ จุดเดียวกัน ซ่ึงลักษณะการต่อ
ดังกล่าวสามารถที่จะกระทาํได้สามวิธใีหญ่ๆ คือ 
 () การต่อดว้ยองค์อาคารต่อเชือ่มสามองค์อาคารทีไ่ม่ขนานกนัและไม่ตัดกนัทีจุ่ดเดียวกนั 
ตัวอย่างของโครงถักเชิงประกอบที่สร้างด้วยการต่อเช่ือมโครงถักแบบง่ายโดยวิธีน้ีแสดงในรูปที่ 2.10 
โดยองค์อาคารต่อเช่ือม AD BF และ CE ซ่ึงต่อเช่ือมโครงถักแบบง่าย ABC และ DEF เข้าด้วยกนัน้ัน 
แต่ละองค์อาคารจะสามารถส่งถ่ายแรงระหว่างโครงถักแบบง่ายทั้งสององค์อาคารอย่างละหน่ึงแรง และ
องค์อาคารทั้งสามไม่ขนานกนัหรือตัดกนัที่จุดเดียวกนั น่ันคือแรงที่ส่งถ่ายทั้งสามไม่ขนานกนัหรือตัดกนัที่
จุดเดียวกนั  
 (2) การต่อดว้ยองค์อาคารต่อเชือ่มหนึง่องค์อาคารและจุดต่อหนึง่จุด ตัวอย่างของโครงถักเชิง
ประกอบที่สร้างโดยวิธีการต่อเช่ือมโครงถักแบบง่ายโดยวิธีการน้ีแสดงในรูปที่ 2.11 โดยองค์อาคาร
ต่อเช่ือม BD ซ่ึงต่อเช่ือมโครงถักแบบง่าย ABC และ DEF น้ันสามารถที่จะถ่ายแรงระหว่างโครงถักแบบ
ง่ายทั้งสองจาํนวนหน่ึงแรง สาํหรับจุดต่อ C หรือ F ซ่ึงเป็นจุดต่อร่วมของโครงถักแบบง่ายทั้งสองนั้น
สามารถส่งถ่ายแรงระหว่างโครงถักทั้งสองเท่ากบัสองแรง และแรงที่ส่งถ่ายทั้งสามนั้นไม่ขนานกนัหรือตัด
กนัที่จุดเดียวกนั 
 (3) การต่อดว้ยจุดต่อสามจุดทีไ่ม่อยู่บนเสน้ตรงเดียวกนั โครงถักเชิงประกอบที่ต่อเช่ือมโดย
วิธกีารดังกล่าว อาจจะพิจารณาโครงถักเป็นสองส่วนคือ โครงถกัหลกั (Main truss) โดยที่มีองค์อาคาร
เป็นโครงถักแบบง่ายขนาดเลก็ซ่ึงเรียกว่าโครงถกัรอง (Secondary trusses) ตัวอย่างของโครงถักเชิง
ประกอบดังกล่าวแสดงในรูปที่ 2.12 ซ่ึงโครงถักหลักคือโครงถัก ABCDEF เส้นประ AB BC CD และ 
DE แสดงองค์อาคารในโครงถกัหลักถูกแทนด้วยโครงถกัรอง AB BC CD และ DE ตามลาํดับ 
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A B

C

ED

F

 
รูปที ่2.10  โครงถกัประกอบซ่ึงเกดิจากการต่อเช่ือมโครงถกัแบบง่ายด้วยองคอ์าคารต่อเช่ือม 

A B

C (F)

ED  
รูปที ่2.11  โครงถกัประกอบซ่ึงเกดิจากการต่อเช่ือมโครงถกัแบบง่ายด้วยจุดต่อและองคอ์าคารต่อเช่ือม 

A

B

C

D

EF

โครงถกัรอง

 
รูปที ่2.12  โครงถกัประกอบซ่ึงเกดิจากการต่อเช่ือมโครงถกัแบบง่ายด้วยจุดต่อมากกว่าสามจุด 
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A

B

C

D

E

F

O

 
รูปที ่2.13  โครงถกัเชิงซ้อน 

 
 3.  โครงถกัเชิงซอ้น (Complex trusses)  โครงถกัเชิงซ้อนเป็นโครงถักที่ไม่สามารถที่จะพิจารณา
เป็นโครงถกัแบบง่ายหรือโครงถกัเชิงประกอบได้ ตัวอย่างของโครงถักเชิงซ้อนแสดงในรูปที่ 2.13 โดยจุด 
O ไม่ใช่เป็นจุดต่อแต่เป็นเพียงจุดซ่ึงองค์อาคาร AD BE และ CF ตัดกนัเท่าน้ัน  

สมการที่ (2.3) เป็นเง่ือนไขในการที่โครงถักในระนาบซ่ึงมีจาํนวนองค์อาคารเท่ากบั m  และมี
จาํนวนจุดต่อเท่ากับ j  จะมีความเสถียรภาพภายใน น่ันคือ สาํหรับโครงถักในระนาบที่มีจาํนวนองค์
อาคารเท่ากบั m  และมีจาํนวนจุดต่อเท่ากบั j   จะได้ว่า 

32  jm  โครงถกัไม่เสถยีรภาพภายใน (2.4ก) 
32  jm  โครงถกัเสถยีรภาพภายใน (2.4ข) 

เมื่อใดกต็ามที่โครงถกัมีจาํนวนขององค์อาคารและจาํนวนของจุดต่อ  เป็นไปตามเงื่อนไขในสมการ
ที่ (2.4ก)  โครงถักจะไม่มีความเสถียรภาพภายใน สาํหรับเงื่อนไขในสมการที่ (2.4ข) น้ันเป็นเง่ือนไขที่
จาํเป็นสาํหรับโครงถักที่มีความเสถียรภาพภายใน แต่ยังไม่เพียงพอในการที่จะบ่งบอกว่าโครงถักมีความ
เสถยีรภาพภายในได้  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  โครงถักแบบง่ายจะมีความเสถียรภาพภายในได้ แต่ละจุดต่อของ
โครงถักจะต้องต่อเช่ือมด้วยองค์อาคารอย่างน้อยสององค์อาคารที่ไม่ขนานกัน และสาํหรับโครงถักเชิง
ประกอบซ่ึงประกอบด้วยโครงถักแบบง่ายมาต่อเช่ือมกนัน้ัน การต่อเช่ือมกนัของโครงถักแบบง่ายจะต้อง
สามารถที่จะถ่ายแรงระหว่างแต่ละส่วนได้อย่างตํ่าสามแรงที่ไม่ขนานกันและไม่ตัดกันที่จุดใดจุดหน่ึง
ทั้งหมด 
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ตวัอย่างที ่2.1 ให้พิจารณาว่าโครงถกัในรูปที่ ตย 2.1 มีความเสถยีรภาพภายในหรือไม่  

 
รูปที ่ตย 2.1 

 
วธีิทาํ  
(ก)  โครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ก) มีจาํนวนองค์อาคารเท่ากบั 20 องค์อาคาร และมีจาํนวนจุดต่อเท่ากบั 

12 จุดต่อ   ดังน้ัน  m = 20 และ 2j-3 = 2(12)-3 = 21 น่ันคือ m < 2j-3 แสดงว่าโครงถักไม่มี
ความเสถียรภาพภายใน เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่จะพบว่า โครงถักประกอบไปด้วยโครงถักแบบง่าย 
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2 โครง คือ ADJL และ IEGH ซ่ึงโครงถักทั้งสองต่อเช่ือมกนัด้วยองค์อาคาร JI และ DE เพียง 2 
ช้ินที่ขนานกนั  องค์อาคารต่อเช่ือมน้ีจะไม่สามารถป้องกันการเคล่ือนที่สัมพัทธ์ในแนวด่ิงของโครง
ถกัทั้งสองได้ 

(ข) โครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ข) จะเหมือนกบัโครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ก) เว้นแต่โครงถักในรูปที่ ตย 
2.1(ข) มีองค์อาคารในแนวทแยง JE ต่อเช่ือมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงองค์อาคารต่อเช่ือมดังกล่าวจะช่วยป้องกนั
การเคล่ือนที่สมัพัทธใ์นแนวดิ่งระหว่างโครงถกั ADJL และ IEGH  

  ดังน้ัน โครงถักทั้งหมดจะมีพฤติกรรมเป็นวัตถุช้ินเดียวกนั นอกจากนั้นการเพ่ิมองค์อาคาร JE 
ขึ้นอกีหนึ่งองค์อาคาร ทาํให้จาํนวนองค์อาคารทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเป็น 21 องค์อาคาร ในขณะที่จาํนวน
ของจุดต่อยังคงเท่าเดิม ซ่ึงมีผลใน m = 2j-3 เป็นไปตามเงื่อนไขของความมีเสถียรภาพภายใน น่ัน
คือโครงถกัน้ีมีความเสถียรภาพภายใน 

(ค) โครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ค) จะเหมือนกบัโครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ก) เว้นแต่มีองค์อาคารในแนว
ทแยง IF เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นขององค์อาคารในแนวทแยงนี้ทาํให้จาํนวนขององค์อาคารของโครงถัก
เพ่ิมขึ้นเป็น 21 องค์อาคาร ในขณะที่จาํนวนจุดต่อยังคงเท่ากบั 12 จุดต่อ  

  ถึงแม้ว่าในกรณีน้ี เงื่อนไขที่กาํหนดในสมการ (2.4ข) จะเป็นจริง คือ m = 2j-3 แต่องค์
อาคารที่เพ่ิมขึ้ นน้ีไม่ได้ช่วยป้องกันการเคล่ือนที่สัมพัทธ์ในแนวดิ่งระหว่างโครงถัก ADJL และ 
IEGH เลย ดังน้ัน โครงถกัน้ีไม่มีความเสถยีรภาพภายใน 

(ง) โครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ง) จะเหมือนกบัโครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ข) แต่มีองค์อาคารในแนวทแยง
เพ่ิมขึ้นอกี 4 องค์อาคาร ทาํให้จาํนวนองค์อาคารทั้งหมดเท่ากบั 25 องค์อาคาร ในขณะที่จาํนวนจุด
ต่อยังคงเท่ากบั 12 จุดต่อ อนัเป็นผลให้ m > 2j-3 ตามเง่ือนไขในสมการที่ (2.4ข)  

  ดังน้ัน โครงถักน้ีมีความเสถียรภาพภายใน และเมื่อพิจารณาผลต่างระหว่าง m และ 2j-3 จะ
ได้ว่า m-(2j-3) = 4 แสดงว่าโครงถักมีจาํนวนองค์อาคารเกินความต้องการสาํหรับความ
เสถยีรภาพภายในเท่ากบั 4 องค์อาคาร 

(จ) โครงถักในรูปที่ ตย 2.1(จ) จะเหมือนกบัโครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ก) และ ตย 2.1(ค) ถึงแม้ว่า
จาํนวนขององค์อาคารของโครงถกัจะเพ่ิมขึ้นเป็น 23 แต่โครงถกั ADJL และ IEGH กยั็งคงต่อเช่ือม
กนัด้วยองค์อาคารต่อเช่ือมเพียง 2 องค์อาคารที่ขนานกนัเหมือนเดิม ดังน้ัน โครงถักน้ีจะไม่มีความ
เสถยีรภาพภายใน 

(ฉ) โครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ฉ) มีจาํนวนองค์อาคาร m เท่ากบั 9 และมีจาํนวนจุดต่อ j เท่ากบั 6 
ถึงแม้ว่าโครงถักจะมีเงื่อนไขของจํานวนขององค์อาคารและจํานวนจุดต่อเป็นไปตามสมการที่ 
(2.4ข) แต่เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้วพบว่า โครงถักน้ีเป็นโครงถักประกอบซ่ึงประกอบจากโครง
ถักแบบง่าย ABC และ DEF ต่อเช่ือมกนัด้วยองค์อาคารต่อเช่ือม 3 องค์อาคาร คือ AE BF และ 
CD ซ่ึงองค์อาคารต่อเช่ือมทั้งสามน้ีตัดกนัที่จุด O ดังน้ัน โครงถกัน้ีไม่มีความเสถยีรภาพภายใน 
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(ช) โครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ช) มีจาํนวนองค์อาคารทั้งสิ้น 5 องค์อาคาร และมีจาํนวนจุดต่อเท่ากบั 4 

จุดต่อ ดังน้ัน  m = 2j-3 เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าโครงถักน้ีประกอบไปด้วยโครงถักแบบ
ง่าย ABD และ ABC ต่อเช่ือมกนั ณ จุดต่อร่วม A และ B และมีองค์อาคารต่อเช่ือมร่วมคือ AB 
ดังน้ัน โครงถกัน้ีมีความเสถียรภาพภายใน 

(ซ) โครงถักในรูปที่ ตย 2.1(ซ) มีจาํนวนองค์อาคารทั้งสิ้นเท่ากบั 27 องค์อาคาร และมีจาํนวนจุดต่อ
ทั้งสิ้นเท่ากบั 15 จุดต่อ ทาํให้ m = 2j-3 เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าโครงถักน้ีประกอบจาก
โครงถักแบบง่าย 3 โครง คือ ABF BCD และ DFE ต่อเช่ือมกนัด้วยจุดต่อทั้งสิ้น 3 จุดต่อ คือ B D 
และ F   ดังน้ัน โครงถกัน้ีมีความเสถียรภาพภายใน 

 

 ความเสถียรภาพทางสถิต (Static Stability) การที่โครงสร้างจะมีความสมดุลได้ โครงสร้าง
และส่วนของโครงสร้างจะต้องมีความเสถียรภาพภายนอก (External stability) น่ันคือโครงสร้างจะต้องมี
การยึดร้ังของฐานรองรับไม่ให้เกิดการเคล่ือนที่เมื่อมีแรงภายนอกมากระทาํ โครงสร้างจะไม่มีความ
เสถยีรภาพเมื่อฐานรองรับมีลักษณะดังต่อไปนี้   
 1. ฐานรองรบัมีการยึดรัง้ไม่เพียงพอหรือมีการยึดรัง้เพียงบางส่วน (Partial constraints) ใน
กรณีที่โครงสร้างหรือส่วนของโครงสร้างมีจาํนวนของแรงปฏกิิริยาน้อยเกินกว่าจาํนวนของสมการสมดุล 
(สมการที่ 2.2) เมื่อมีแรงภายนอกมากระทาํต่อโครงสร้าง โครงสร้างจะเกดิการเคล่ือนที่ในทศิทางแรง
ที่มากระทาํ น่ันคือโครงสร้างไม่มีความเสถียรภาพภายนอก ตัวอย่างเช่น  โครงสร้างในรูปที่ 2.14 เมื่อมี
แรงภายนอก P  มากระทาํดังรูป โครงสร้างจะเกิดการเคล่ือนที่ในแนวราบ ในที่น้ีสมการสมดุล 
  0xF  ไม่เป็นจริง 
 .  ฐานรองรบัมีการยึดรัง้ในลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสม (Improper constraints) ในกรณีที่โครงสร้าง
มีการจัดเรียงของฐานรองรับอยู่ใน ลกัษณะทีแ่นวแรงปฏิกิริยาทัง้หมดขนานกนั (Parallel support 
reactions) หรือแนวของแรงปฏิกิริยาทัง้หมดตดักนัทีจุ่ดใดจุดหนึง่ (Concurrent support reactions) 
โครงสร้างน้ันจะไม่มีความเสถียรภาพภายนอกแม้ว่าจาํนวนของแรงปฏกิริิยาจะเท่ากบัหรือมากกว่าจาํนวน
ของสมการสมดุลกต็าม  
 ตัวอย่างของโครงสร้างที่มีแนวของแรงปฏกิริิยาทั้งหมดขนานกนัแสดงในรูปที่ 2.15 เมื่อมีแรง
ภายนอก P  มากระทาํต่อโครงสร้างดังรูป   โครงสร้างจะเกดิการเคล่ือนที่ในแนวราบ  ซ่ึงทาํให้ 

0 xF  สาํหรับโครงสร้างในรูปที่ 2.16  เป็นโครงสร้างที่แนวแรงปฏกิริิยาทั้งหมดตัดกนัที่จุด O 
ดังน้ัน เมื่อมีแรงภายนอก P  มากระทาํต่อโครงสร้างดังรูป โครงสร้างจะเกดิการหมุนรอบจุด O เน่ืองจาก 
  0OM  




