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บทคัดย่อ
การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยวิธีกาํ ลังใน
ประเทศไทยกําหนดให้ออกแบบตามข้อกําหนดวสท. โดยมีมาตรฐานการ
ออกแบบ ACI318-89 ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นต้นแบบ เรื อยมา
ตังแต่ปีพุทธศักราช 2534 จนถึงปั จจุบนั (พุทธศักราช 2555) จะเห็นได้วา่
มาตรฐานการออกแบบในประเทศไทยยัง มี ค วามล้ า หลั ง อยู่ ม าก
มาตรฐานการออกแบบ ACI สําหรับโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กได้รับ
การพัฒนาให้กา้ วหน้าไปตามเทคโนโลยีของวิธีการออกแบบ ข้อกําหนด
วัส ดุ วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งและงานวิ จ ัย ที สนับ สนุ น ดัง นันมาตรฐานการ
ออกแบบของประเทศไทยก็ควรได้รับการพัฒนาตามสากล รวมไปถึ ง
คุณภาพของวัสดุก่อสร้ างและการก่ อสร้างด้วย โดยเฉพาะอย่างยิงในปี
พุทธศักราช 2558 ประเทศไทยมีเป้ าหมายทีจะเข้าสู่ เขตการค้าเสรี ระหว่าง
อาเซี ยนอย่างเต็มรู ปแบบ การทีวิศวกรไทยไม่มีการศึกษามาตรฐานการ

ความประหยัดทีเพิมมากขึนโดยคงความปลอดภัยของโครงสร้างไว้เท่า
เดิม

Abstract
Nowaday, Code for reinforced concrete design in Thailand
is quite underdeveloped while code for design should be updated by
fallow the technology of materials, construction methods, design
methods and researchs which support. ACI issued the latest re-design
code, ACI318-11. In 2015, Thailand is going to join fully free trade
Zone in AEC that means people in ASEAN can works in the other
countries so Thai engineers should study and understand the developed
design code. So that Thai should be able to compete with the others.

ออกแบบทีมีการพัฒนาทําให้เสี ยเปรี ยบในด้านการทํางาน โครงงานนี จึง

This project compares ACI318-99, ACI318-02, ACI318-05

มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อศึ ก ษาข้อ แตกต่ า งระหว่า งมาตรฐานการออกแบบ

and ACI318-08, and designs the example building using difference

ACI318-99, ACI318-02, ACI318-05 และ ACI318-08 และทําการ

codes. The re-design code details the results show that ACI318-08 gives

ออกแบบพืน คาน เสาและฐานรากของอาคารตัวอย่างขนาด 5 ชัน เพือ

the economical saver structures while the level of safety is still

เปรี ยบเทียบปริ มาณเหล็กเสริ มคอนกรี ต ปริ มาณคอนกรี ต และค่าส่ วน

maintained.

กลับ D/C Ratio ของแต่ละมาตรฐาน
ผลการเปรี ยบเที ย บแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การออกแบบด้ ว ย
มาตรฐานที ปรับปรุ งล่าสุ ด ใช้ปริ มาณเหล็กเสริ มคอนกรี ตและปริ มาณ

เล่ม ทังในส่ วนทีเกียวกับวัสดุ สู ตรการคํานวณ ค่าคงที ตัวแปร ตัวคูณลด

1. บทนํา
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กถือเป็ นโครงสร้างหลักทีใช้ใน
การก่ อ สร้ า ง ทํา ให้โ ครงสร้ า งคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก ได้รับ การวิจ ัย และ
พัฒ นาทางด้ า นข้อ กํา หนดวัส ดุ วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งและยัง รวมไปถึ ง

ค่า และเหตุผลทีเป็ นตัวสนับสนุนการเปลียนแปลงดังกล่าว
2.2 เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างของมาตรฐานการออกแบบ
ภายหลัง จากทํา การศึ กษาความแตกต่ า งของมาตรฐานการ
ออกแบบ จึ ง ได้ร วบรวมข้อ มู ล ของส่ ว นที เปลี ยนแปลงเกี ยวกับ การ

มาตรฐานการออกแบบอีกด้วย
โดยมาตรฐานการออกแบบของประเทศไทยซึ งก็ คื อ ข้อ
กําหนดวสท. ทีใช้ออกแบบในปั จจุบนั ยังมีความล้าหลังอยูม่ ากเนื องจาก
ใช้มาตรฐานการออกแบบ ACI318-89 เป็ นต้นแบบ แต่ขอ้ กําหนดวสท.
ไม่ได้มีการปรับปรุ งตามมาตรฐาน ACI ทีมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีการก่อสร้างและวัสดุ

ออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก แล้วนํามาแสดงในตารางเพือให้
ง่ายต่อการทําความเข้าใจ และเปรี ยบเทียบ
2.3 ออกแบบอาคารตัวอย่างด้วยมาตรฐานการออกแบบทีทําการศึกษา
ดําเนิ นการออกแบบโครงสร้ างพืนหล่ อในที คาน เสา และ
ฐานรากของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 5 ชัน ด้วยมาตรฐานการ

นอกจากนี การศึกษามาตรฐานการออกแบบ ACI ทีปรับปรุ ง
ใหม่ยงั มีไม่มากนักในประเทศไทย ทําให้มีเอกสารเกี ยวกับข้อแตกต่าง
ของมาตรฐานการออกแบบแบบเก่าและแบบใหม่มีไม่เพียงพอ
โครงงานนี จึงเป็ นการศึกษาส่ วนทีแตกต่างของมาตรฐานการ
ออกแบบ ACI318-99, ACI318-02, ACI318-05 และ ACI318-08 โดยได้
นํามาตรฐานการออกแบบดังกล่าวข้างต้นไปออกแบบโครงสร้างจริ งและ
ทําการเปรี ยบเทียบจํานวนเหล็กเสริ มคอนกรี ต ปริ มาณคอนกรี ต ซึ งแสดง
ถึงความประหยัดของโครงสร้ าง และ D/C Ratio ซึ งแสดงถึ งความ
ปลอดภัยของโครงสร้าง

ออกแบบ ACI318-99, ACI318-02, ACI318-05 และ ACI318-08
2.4 เปรี ยบเทียบความประหยัดและ D/C Ratio ของอาคารตัวอย่าง
คํานวณปริ มาณเหล็กเสริ ม ปริ มาณคอนกรี ต และ D/C Ratio
ทีใช้ในอาคารตัวอย่าง เพือเปรี ยบเทียบมาตรฐานการออกแบบในด้าน
ความประหยัด และความปลอดภัย เมื อออกแบบอาคารตัว อย่า งด้ว ย
มาตรฐานการออกแบบทีแตกต่างกัน
2.5 วิเคราะห์ผลการดําเนินโครงงาน
นํา ข้อ มู ล ที ได้จ ากการดํา เนิ น โครงงานมาวิเ คราะห์ ผ ลการ

2.วิธีการดําเนินการศึกษาโครงงาน

ออกแบบอาคารตัวอย่าง โดยคํานึ งถึงความประหยัดและความปลอดภัย

การเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยมาตรฐานการออกแบบทีแตกต่างกัน
ในโครงงานนี จําเป็ นต้องมีความรู ้พืนฐานเกียวกับพฤติกรรมการรับแรง
การวิ บ ัติ การออกแบบโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก และวิ ธี ก าร
วิเ คราะห์ โ ครงสร้ า งด้ว ย นอกจากนี ยัง ต้อ งทราบว่า เนื อหาส่ ว นใดใน

เป็ นหลัก รวมไปถึ ง ความเหมาะสมและข้อ ควรระวัง สํา หรั บ การนํา
มาตรฐานการออกแบบดังกล่าวมาปรับใช้ในประเทศไทย
3. ผลการดําเนินโครงงานและวิจารณ์
3.1 ผลการศึกษารายละเอียดมาตรฐานการออกแบบ

มาตรฐานการออกแบบที นํ า มาเปรี ยบเที ย บที ได้ รั บ การพั ฒ นา

เมื อได้ทาํ การศึ กษารายละเอียดของมาตรฐานการออกแบบ

เปลียนแปลงต้องนํามาใช้ในส่ วนของการออกแบบ โครงงานนี พิจารณา

ACI318-99, ACI318-02, ACI318-05 และ ACI318-08 พบว่ามาตรฐาน

ในส่ วนของความประหยัดและความปลอดภัย ของโครงสร้ างที ต้อ งมี

การออกแบบ ACI318-99 มีความคล้ายคลึงกับข้อกําหนดวสท.มาก การ

ควบคู่กนั โดยมีวธิ ีการดําเนินโครงงานดังนี

เปลียนแปลงใน ACI318-02, ACI318-05 และ ACI318-08 ส่ วนใหญ่มี
การเพิมเติมข้อกําหนด สู ตรการคํานวณ และค่า factor ให้สอดคล้องกับ

2.1 ศึกษารายละเอียดของมาตรฐานการออกแบบ
ศึ ก ษามาตรฐานการออกแบบ ACI318-99,

วัสดุใหม่ๆทีเกิดขึน โดยใน Chapter 1-7 ไม่เกียวข้องกับวิธีการออกแบบ
ACI318-02,

ACI318-05 และ ACI318-08 เปรี ยบเทียบส่ วนทีเปลียนแปลงของแต่ละ

โดยตรง แต่ เ ป็ นข้อ กํา หนดเกี ยวกับ คํา อธิ บ ายและคุ ณ สมบัติ ว สั ดุ ที
เหมาะสม ทีจะทําให้ได้โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีมีคุณภาพ

3.1 Chapter 1 – Chapter 7 : กล่าวถึงลักษณะทัวไปของการออกแบบ
วัสดุ ตัวแปรต่างๆ ซึงไม่เกียวกับการออกแบบโดยตรง
3.2 ผลการเปรี ยบเทียบมาตรฐานการออกแบบ
3.2.1 Chapter 8 :กล่าวถึงหลักการทัวไปในการออกแบบ ซึ งค่าทีมีการ
เปลียนแปลง เช่น การลดค่าโมเมนต์ในคานต่อเนือง เป็ นต้น
3.2.2 Chapter 9 :เกี ยวกับข้อกําหนดของ Strength ซึ งค่าทีมีการ
เปลียนแปลง เช่น Load case, Load factor เป็ นต้น
3.2.3 Chapter 10 :กล่าวถึงการออกแบบโครงสร้างรับโมเมนต์ดดั แรง
ตามแนวแกน หรื อรับทังโมเมนต์ดดั และแรงตามแนวแกน ซึ งค่าทีมีการ
เปลียนแปลง เช่น ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริ ม เป็ นต้น
3.2.4 Chapter 11 :กล่าวถึงการออกแบบโครงสร้างรับแรงเฉื อน แรงบิด
หรื อรับทังแรงเฉื อนและแรงบิด ค่าทีมีการเปลียนแปลง เช่น ในACI31808 มีการเพิมตัวแปรλ ในการคิดแรงเฉื อน
3.2.5 Chapter 12 : กล่าวถึงระยะยึดต่างๆ ซึ งค่าทีเปลียนแปลง เช่น ใน
ACI318-08 การคิดค่า Id มีตวั แปรλ เป็ นตัวหารในสูตร เป็ นต้น
3.2.6 Chapter 13 : กล่าวถึงการออกแบบพืนเสริ มเหล็กสองทาง ซึ งมีส่วน
ใหญ่ไม่มีการเปลียนแปลง
3.2.7 Chapter 14 :กล่าวถึงการออกแบบกําแพงเสริ มเหล็กรับแรงตาม
แนวแกน ในACI318-08 ค่า ∆s มีการเพิมกรณี และตัวแปร
3.2.8 Chapter 15 : กล่าวถึงการออกแบบฐานรากคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซึ ง
ส่ วนใหญ่ไม่มีการเปลียนแปลง
3.3 ผลการออกแบบอาคารตัวอย่างด้วยมาตรฐานการออกแบบทีศึกษา
เมื อนํา มาตรฐานการออกแบบมาออกแบบอาคารตัว อย่า ง
พบว่า ข้อกําหนดทีเปลียนแปลง คือ
- ค่า Load Factor :
ACI318-99 คือ 1.4 สําหรับ DL และ 1.7 สําหรับ LL
ACI318-02, ACI318-05 และ ACI318-08 คือ 1.2 สําหรับ DL
และ 1.6 สําหรับ LL

- ค่า ø เมือออกแบบโครงสร้างรับ Shear :
ACI318-99 คือ ø = 0.85
ACI318-02, ACI318-05 และ ACI318-08 คือ ø = 0.75
- ค่า ø เมือออกแบบโครงสร้างรับ Axial Load :
ACI318-99 คือ ø = 0.70
ACI318-02, ACI318-05 และ ACI318-08 คือ ø = 0.60
3.4 ผลการเปรี ยบเทียบความประหยัดและส่ วนกลับ D/C Ratio
ภายหลังออกแบบอาคารตัวอย่างด้วยมาตรฐานการออกแบบที
ทําการศึกษาแล้ว จึงทําการคํานวณนําหนักเหล็กเสริ ม และส่ วนกลับ D/C
Ratio พบว่า
- อาคารตัวอย่างทีออกแบบด้วยมาตรฐาน ACI318-02 ACI318-05 และ
ACI318-08 ใช้ปริ มาณเหล็กเสริ มน้อยกว่า ACI318-99 อยู่ 5.5%
- ส่ วนกลับ D/C Ratio ของอาคารตัวอย่างทีออกแบบด้วยมาตรฐานการ
ออกแบบทีทําการศึกษามีค่าใกล้เคียงกัน
4. สรุ ปผลการดําเนินงาน
4.1 มาตรฐานการออกแบบ ACI318-99
วิธีการออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบ ACI318-99 ที
นํา มาออกแบบอาคารตัว อย่า งนัน เหมื อ นกับ ข้อ กํา หนดวสท. จึ ง ใช้
มาตรฐานนีเป็ นตัวแทนการออกแบบโดยใช้ขอ้ กําหนดวสท.
4.2 มาตรฐานการออกแบบ ACI318-02 ACI318-05 และ ACI318-08
วิธีการออกแบบ สู ตรการคํานวณ ค่าคงที ตัวคูณลดค่าต่างๆที
ใช้ออกแบบอาคารตัวอย่าง เป็ นค่าเดียวกันกับ ACI318-05 และ ACI31808 ทําให้ขนาดโครงสร้าง และการเสริ มเหล็กเหมือนกับทังสามมาตรฐาน
ทังนี เมื อคํานวณปริ มาณเหล็กเสริ มและปริ มาณคอนกรี ตที ต้องใช้ มี ค่า
น้อยกว่าค่าจากการออกแบบด้วยมาตรฐาน ACI318-99 ดังแสดงในตาราง

นอกจากนี รายละเอียดอืนๆทีเปลียนแปลงทีไม่ได้นาํ มาใช้ใน
การออกแบบอาคารตัวอย่างนัน ก็เพือรองรับเทคโนโลยีทีมี การพัฒนา
วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง และวิ ธี ก ารก่ อ สร้ า ง ใช้อ อกแบบสํา หรั บ กรณี ที ใช้ว สั ดุ
ใหม่ ๆ เพื อลดค่ า ใช้จ่ า ยและระยะเวลาในการก่ อ สร้ า งในขณะที ความ
ปลอดภัยของโครงสร้างยังคงเดิม ตามหลักการบริ หาร
5. ข้อเสนอแนะ
การออกแบบโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็กด้วยมาตรฐาน
ACI ทีปรับปรุ งแล้ว หากจะนํามาใช้ในประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนา
วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งและวัส ดุ ใ ห้ ค วบคู่ ต ามไปด้ว ย โครงงานนี เป็ นการ
ออกแบบอาคารตัวอย่างหากต้องการออกแบบโครงสร้างด้วยมาตรฐาน
การออกแบบอืน ผูอ้ อกแบบควรทําการศึกษามาตรฐานการออกแบบนันๆ
อย่างละเอี ยด คาดว่าในอนาคตการศึ กษาและออกแบบโครงสร้ างด้วย
มาตรฐานการออกแบบทีทันสมัยจะมีมากขึน
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