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การออกแบบพ้ืน Post tension เพื่อรบัแรงด้านข้าง 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=651&v=IAnhY_FCu5w 

อาคารคอนกรีตนอกจากจะต้องออกแบบให้สามารถรับน้ําหนักบรรทุกในแนวด่ิงแล้ว ยัง
จําเป็นต้องออกแบบให้สามารถรับแรงด้านข้างที่เข้ามากระทําตลอดอายุการใช้งานของอาคารด้วย 
แรงด้านข้างที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเกิดจาก 

1. แรงจากแผ่นดินไหวท่ีกฏหมายจะระบุตามบริเวณและลักษณะการใช้งานของอาคาร 

2. แรงลมท่ีระบุตามกฎหมาย 

 

รูปภาพ อาคารท่ีถล่มจากแผ่นดินไหว 
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1. แรงแผน่ดนิไหว 

 
รูปภาพ แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย 

ในการคาํนวณค่าแรงแผ่นดินไหวที่กระทํากับอาคาร ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับ
น้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2552  

อันดับแรกจะต้องจําแนกรูปทรงของอาคาร โดยอาคารที่มีรูปทรงสมํ่าเสมอและไม่อยู่ใน
บริเวณเฝ้าระวังตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงข้อที่ 6 สามารถคํานวณแรงแผ่นดินไหวด้วยวธิี
สถิตยศาสตร์ได้  ส่วนอาคารท่ีมีรูปทรงไม่สม่ําเสมอ จะต้องใช้วิธกีารคํานวณเชิงพลศาสตร์หรือวิธี
อ่ืนที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางทฤษฎีเชิงพลศาสตร์ ซ่ึงสามารถดูได้จากมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) โดยใน มยผ.1302 ก็มีทั้งวิธีแรงสถิตเทียบเท่า
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และวิธีเชิงพลศาสตร์ โดยวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างเพ่ือคํานวณผลของแรงแผ่นดินไหวที่อนุญาต
ให้ใช้ได้ (แสดงดังตาราง 2.7-1 หน้าท่ี 48) ในมาตรฐาน 

 

รูปภาพ การเคล่ือนที่ของอาคารเม่ือรบัแรงด้านข้างจากแผ่นดินไหว 

 

 

รูปภาพ การเคล่ือนที่ของอาคารเม่ือรบัแรงด้านข้างจากแผ่นดินไหว 
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S

S

ตารางที่ 2.7-1 วิธีการวิเคราะห์โครงสรา้งเพื่อคํานวณผลของแรงแผ่นดินไหว
ที่อนุญาตให้ใช้ได ้

ประเภทการ
ออกแบบต้านทาน

แผ่นดินไหว 

ลักษณะโครงสร้าง วิธีแรงสถิต
เทียบเท่า 

วิธีสเปกตรัมการ
ตอบสนองแบบ

โหมด 

วิธีวิเคาระห์การ
ตอบสนองแบบ
ประวัติเวลา 

ข , ค โครงสร้างอาคารทุกรูปแบบ อนุญาต อนุญาต อนุญาต 
ง อาคารที่มีประเภท

ความสําคัญ แบบ I หรือ II ที่
มีโครงสร้างอาคารแบบ
นํ้าหนักเบา (เช่น โครงสร้าง
ไม้ หรือ โครงสร้างเหล็กรีด
เย็น) และมีความสูงไม่เกิน 3 
ช้ัน 

อนุญาต อนุญาต อนุญาต 

อาคารแบบอ่ืน ๆ ที่มี
ประเภทความสําคัญ แบบ I 
หรือ II และมีความสูงไม่เกิน 
2 ช้ัน 

อนุญาต อนุญาต อนุญาต 

อาคารที่มีรูปทรงโครงสร้าง
สม่ําเสมอและมีคาบการสั่น
พ้ืนฐานน้อยกว่า 3.5T 

อนุญาต อนุญาต อนุญาต 

อาคารที่มีคาบการสั่น
พ้ืนฐานน้อยกว่า 3.5T และมี
ความไม่สม่ําเสมอของ
รูปทรงโครงสร้างในแนว
ระนาบแบบ 2,3,4 หรือ 5 
หรือ ในแนวดิ่งแบบ 4,5 ก 
หรือ 5ข 

อนุญาต อนุญาต อนุญาต 

อาคารแบบอ่ืน ๆ  ไม่อนุญาต อนุญาต อนุญาต 
 

ส่วนการให้รายละเอียดโรงสร้างจะกําหนดว่า ประเภทของอาคารท่ีอยู่ในบรเิวณเฝ้าระวัง
และบริเวณที่ 1 ในข้อ 3(1) กับประเภทของท่ีอยู่ในบริเวณที่ 2 ในข้อ 3(2) จะต้องจัดให้โครงสร้าง
ทั้งระบบอย่างน้อยให้มีความเหนียวเทยีบเท่าความเหนียวจํากัด (Limited Ductility) ตามมาตรฐาน
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ประกอบการออกแบบอาคารเพ่ือต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1301-54)  ที่
ออกโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

LINK DOWNLOAD 

 -มยผ. 1302 

 -มยผ. 1301-54 

 

รูปภาพ รอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย ที่อาจทําให้เกิดแผ่นดินไหว 

 

 

2. แรงลม  
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ในการคาํนวณค่าแรงลมกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน

พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระบไุว้ในข้อท่ี 17 ดังนี้ 

 

รูปภาพ แรงลมปะทะอาคารในรูปแบบต่าง ๆ 
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 “ข้อ 17 ในการคํานวณออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้คํานึงถึงแรงลมด้วย  หากจําเป็นต้อง
คํานวณและไม่มีเอกสารรับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ ให้ใชห้น่วยแรงลม ดังต่อไปนี”้  

ความสูงของอาคารหรือสว่นของอาคาร 
หน่วยแรงลมอย่างน้อย 

กิโลปาสกาล(กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร) 
1. ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน 10 เมตร 0.5 (50) 
2. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร 0.8 (80) 
3. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 20 เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร 1.2 (120) 
4. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 40 เมตร 1.6 (160) 

 

ในการนีย้อมให้ใช้ค่าหน่วยแรงที่เกิดข้ึนฝนส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ตลอดจนความต้านทาน
ของดินใต้ฐานรากเกินค่าท่ีกําหนดไว้ในกฏกระทรวงนี้ได้ร้อยละ 33.3 แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทําให้ส่วน
ต่างๆ ของอาคารน้ันมีความมั่นคงน้อยไปกว่าเมื่อคํานวณตามปกติโดยไม่คิดแรงลม 

สําหรับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรี่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2544 กล่าวถึงไว้ในหมวด 10 กําลังวัสดุและนํ้าหนักบรรทุก ข้อ 109 ไว้ดังนี้   

“ข้อ 109 ในการคํานวณออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้คํานึงถึงแรงลมด้วย  หากจําเป็นต้อง
คํานวณและไม่มีเอกสารรับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ ให้ใชห้น่วยแรงลมตามตาราง ดังต่อไปน้ี 

ความสูงของอาคารหรือสว่นของอาคาร 
หน่วยแรงลมอย่างน้อย 

กิโลปาสกาล(กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร) 
1. ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน 10 เมตร 0.5 (50) 
2. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร 0.8 (80) 
3. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 20 เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร 1.2 (120) 
4. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 40 เมตร 1.6 (160) 
5. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 80 เมตร 2.0 (200) 

 

ทั้งนี้ ยอมให้ใช้ค่าหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างๆ ของอาคารตลอดจนความต้านทานของ
ดินใต้ฐานรากเกินค่าท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ได้ร้อยละ 33.30 แต่ต้องไม่ทําให้ส่วนต่างๆ ของ
อาคารน้ันมีความมั่นคงน้อยไปกว่าเมื่อคํานวณตามปกติโดยไม่คิดแรงลม 
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ในปี 2550 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ออก มาตรฐานการคํานวณ
แรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ.1311-50) ซึงทําให้การคํานวณแรงลมมีความ
ถูกต้องตามมาตรฐานสากลมากข้ึน โดยมีให้เลือกท้ังวิธีอย่างง่าย และวิธีอย่างละเอียด และเป็น
มาตรฐานท่ีนยิมใช้กันมากในการคาํนวณแรงลมท่ีกระทําต่ออาคารในปัจจุบัน 

LINK DOWNLOAD มยผ.1311-50 

 - คํานํา 

 - ส่วนท่ี 1 

 - ส่วนท่ี 2 

 - ส่วนท่ี 3 
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รูปภาพ แผนที่ความเรว็ลมของประเทศไทยท่ีระดับความสูง 40 เมตร 


