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รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหการออกแบบอาคารใน

พื้นที่เสี ่ยงภัยตอแผนดินไหวตองไดรับการคํานวณออกแบบใหมีความเหนียว และมาตรฐานการออกแบบ

อาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (มยผ. 1302) ไดใหขอกําหนดคาความรุนแรงของแผนดินไหว
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โดยการออกแบบใหมีความเหนียวเทียบเทาความเหนียวจํากัดนั้นใหเปนไปตามมาตรฐานประกอบการออกแบบ

อาคารเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานวาดวยการออกแบบ

อาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง 

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล ็กโครงสรางร ูปพรรณ เพื ่อต านทานการสั ่นสะเท ือน 

ของแผนดินไหว (มยผ. 1304 - 61) ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการคํานวณออกแบบตามขอกําหนด

ของกฎกระทรวงฯ และมาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวดังกลาว 

โดยระบบตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวท่ีครอบคลุมในมาตรฐานฉบับนี้ไดแก ระบบโครงตานทานแรงดัด

และระบบโครงแกงแนง โดยมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบดวย 1) ขอกําหนดทั่วไปสําหรับคุณสมบัติวัสดุ 

ประเภทหนาตัด คุณสมบัติของลวดเชื่อม และขอกําหนดองคอาคารและรอยตอ ตามที่ระบุในบทที่ 1 ถึงบทที่ 

4 2) ขอกําหนดการออกแบบระบบตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวประเภทตางๆ ตามที่ระบุในบทที่ 5 

ถึงบทที่ 10 และ 3) การออกแบบจุดตอระหวางเสาและคานใหมีความเหนียวตามขอกําหนด ซึ่งผูออกแบบ

สามารถใชรายละเอียดการออกแบบจุดตอตามที่ระบุในบทที่ 11 หรือใชวิธีการทดสอบรอยตอภายใต

แรงกระทําแบบวัฏจักรตามที่ระบุในบทที่ 12 หรือใชขอกําหนดอ่ืนๆ ตามที่ระบุในมาตรฐาน AISC 358-10 ได 

ในฐานะหัวหนาโครงการจัดทํามาตรฐานการออกแบบและการกอสรางอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

ผมใครขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาทุกทานที่ไดรวมกันดําเนินงานจนสําเร็จลุลวง และขอขอบคุณคณะกรรมการ

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิที่กรมโยธาธิการและผังเมืองแตงตั ้ง ประกอบดวย 
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คุณธนา แกวกระจาง และคุณสยมภู เฮนะเกษตร ที่ไดใหคาํชี้แนะในการจัดทํามาตรฐานฉบับนี ้
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บทที่ 1  
ทั่วไป 

1.1 วัตถุประสงค 

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวนี ้

เป น ร ายล ะ เอี ย ด ป ระก อ บ กฎ ก ระท รว งว าด ว ย ก ารกํ าห น ด ก ารรั บ น้ํ าห นั ก  ค วาม ต า น ท าน  

ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหรายละเอียดการคํานวณออกแบบองคอาคารและรอยตอของอาคารเหล็กโครงสราง

รูปพรรณใหมีความเหนียวและความมั่นคงแข็งแรงภายใตแรงกระทําจากแผนดินไหวตามที่ กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

 

1.2 ขอบขาย 

1.2.1 มาตรฐานนี้สามารถนําไปใช ในการออกแบบอาคารทั่ วไป แตมาตรฐานไมครอบคลุมถึง  

การออกแบบโครงสรางสะพาน เข่ือน โครงสรางชลประทาน ถังน้ํา เสาสงไฟฟา เสาสงสัญญาณ

วิทยุ ปายโฆษณา โครงสรางที่อยูใตดิน เตาปฏิกรณนิวเคลียร และโครงสรางอ่ืนที่ไมไดเปนลักษณะ

อาคาร 

1.2.2 ขอกําหนดในมาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณ  

โดยไมรวมถึงการออกแบบชิ้นสวนโครงสรางเสาคอมโพสิตและพ้ืนคอมโพสิต 

1.2.3 ขอกําหนดในมาตรฐานนี้ใหรายละเอียดการออกแบบโครงสรางอาคารเหล็กรูปพรรณให มี 

ความเหนียวตามที่กําหนดในมาตรฐาน มยผ.1302-52 

1.2.4 การรวมแรง (load combination) ในมาตรฐานนี้ เปนไปตามมาตรฐาน มยผ.1302-52 ทั้งนี ้

อาจยอมให ใชกฎการรวมแรงแบบอื่ น ไดหากมีการพิสูจนที่ เชื่ อ ถือไดดวยการทดสอบ 

หรือการวิเคราะห 

1.2.5 มาตรฐานนี้ใหรายละเอียดการออกแบบรอยตอเสาและคานของอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณให

มีความเหนียวตามที่กําหนด หรือผูออกแบบสามารถใชรายละเอียดรอยตอประเภทอ่ืนตามที่ระบุใน

มาตรฐาน AISC 358-10 ได  การใหรายละเอียดรอยตอที่อยูนอกเหนือจากนี้  ตองจัดใหม ี

การทดสอบรอยตอตามขอกําหนดท่ีระบุในมาตรฐานนี ้
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บทที่ 2  
นิยาม 

2.1 นิยาม 

“การเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้น” (story drift) หมายถึง การเคลื่อนที่ดานขางสัมพัทธระหวางพ้ืนของชั้น

ถัดไปที่อยูเหนือชั้นที่พิจารณา และชั้นที่พิจารณา 

“การเซาะดานหลัง” (backgouged) หมายถึง กระบวนการในการเจียหรือการตัดดวยความรอนที่เกิดจาก

การอารกของคารบอน (air carbon arc cutting) ที่ฐานรอยเชื่อม (root) ของรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด 

(groove weld) 

 “กําลังดึงที่คาดหวัง” (expected tensile strength) หมายถึง กําลังดึงจริงของวัสดุ ท่ีไดจากการคูณ 

กําลังดึงระบุต่ําสุด (specified minimum tensile strength) ดวยคาอัตราสวนระหวางกําลังดึงที่คาดหวังตอ

กําลังดึงระบุต่ําสุด (Rt) 

“กําลังที่ตองการ” (required strength) หมายถึง แรง หรือหนวยแรง หรือการเสียรูปของชิ้นสวนโครงสราง

ที่ ไดจากการวิเคราะหภายใตการรวมแรง ตามวิธี กําลังที่ยอมให  (Allowable Strength Design, ASD)  

หรือวิธีตัวคูณความตานทานและน้ําหนักบรรทุก (Load and Resistance Factor Design, LRFD) 

“โครงแกงแนงเหล็ก” (steel braced frame) หมายถึง โครงเหล็กถักในแนวดิ่งในระบบโครงอาคาร ที่ทํา

หนาที่ตานแรงดานขาง 

“โครงแกงแนงเหล็กแบบตรงศูนย” (steel concentrically braced frame) หมายถึง โครงแกงแนงเหล็ก

ที่มีจุดตอขององคอาคารแกงแนงตรงกับจุดตอคานและเสา และองคอาคารแกงแนงเหล็กรับแรงในแนวแกน 

เปนหลัก 

“โครงตานแรงดัด” (moment frame) หมายถึง โครงอาคารที่ตานแรงดานขางโดยการดัดและการรับแรง 

ในแนวแกนขององคอาคารในโครงอาคาร 

“ไดอะแฟรม” (diaphragm) หมายถึง แผนพ้ืน แผนหลังคา หรือระบบการรั้งยึด ที่ทําหนาที่ถายแรงดานขาง

ไปยังระบบตานแรงดานขาง 

“มุมการเคลื่อนท่ีสัมพัทธระหวางชั้น” (story drift angle) หมายถึง มุมของการเคลื่อนที่ดานขางสัมพัทธ

ระหวางพ้ืนของชั้นถัดไปที่อยูเหนือชั้นท่ีพิจารณาและชั้นที่พิจารณา 

“รอยตออยางงาย” (simple connection) หมายถึง รอยตอที่พิจารณาใหมีการถายเฉพาะแรงเฉือน 

“รอยเชื่อมวิกฤติ” (demand critical weld) หมายถึง รอยเชื่อมตามขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ ซึ่งปกติ

รอยเชื่อมวิกฤติเปนรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดที่อาจเกิดการครากและหนวยแรงสูงภายใตแรงแผนดินไหว 

การวบิัติของรอยเชื่อมวิกฤติอาจทําใหกําลังและสติฟเนสของระบบตานแรงแผนดินไหวลดลงอยางมาก 

“แรงแผนดินไหวขยายคา” (amplified seismic load) หมายถึง แรงแผนดินไหวที่รวมตัวประกอบกําลัง

สวนเกินตามมาตรฐาน มยผ.1302-52 
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“ระบบตานแรงแผนดินไหว” (seismic force resisting system) หมายถึง องคอาคาร หรือกลุมของ 

องคอาคารที่ออกแบบมาเพื่อใหตานทานแรงดานขางจากแผนดินไหวเปนหลัก 

“หนวยแรงครากท่ีคาดหวัง” (expected yield stress) หมายถึง หนวยแรงครากจริงของวัสดุ ที่ไดจาก 

การคูณกําลังครากระบุต่ําสุด (specified minimum yield stress) ดวยอัตราสวนระหวางหนวยแรงคราก 

ที่คาดหวังตอกําลังครากระบุต่ําสุด ( yR )  

“องคอาคารเชื่อม” (collector) หมายถึง องคอาคารซึ่งทําหนาที่ถายแรงกระทําทางดานขางจากไดอะแฟรม

เขาสูระบบโครงสรางตานแรงดานขาง 

2.2 สัญลักษณ 

bA  = พ้ืนที่หนาตัดของสลักเกลียวในระนาบการเฉือนท่ีผานหรือไมผานสวนที่

 เปนเกลียว (ตารางมิลลิเมตร) 

gA  = พ้ืนที่หนาตัดเต็ม (ตารางมิลลิเมตร) 

bfb  = ความกวางของแผนปกคาน (มิลลิเมตร) 

cfb  = ความกวางของแผนปกเสา (มิลลิเมตร) 

fb  = ความกวางของแผนปก (มิลลิเมตร) 

pb  = ความกวางของแผนเหล็กเสริมปลาย (มิลลิเมตร) 

dC  = สัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางสติฟเนสของค้ํายันและความโคง 

(curvature)  

bd  = เสนผานศูนยกลางของสลักเกลียว (มิลลิเมตร) 

dreqbd '    = เสนผานศูนยกลางของสลักเกลียวที่ตองการ (มิลลิเมตร) 

cd  = ความลึกของเสา (มิลลิเมตร) 

E   = โมดูลัสยืดหยุนของเหล็ก มีคาเทากับ 200,000 (เมกะปาสกาล) 

prC  = ตัวประกอบสําหรับกําลังสูงสุดของรอยตอ โดยพิจารณาพฤติกรรม

ความเครียดแข็งเพ่ิมขึ้น (strain hardening) การยึดรั้งเฉพาะที่ (local 

restraint) การเสริมกําลัง และเงื่อนไขอ่ืนรวมดวย 

mhE  = แรงในแนวราบที่คํานึงถึงตัวประกอบกําลังสวนเกิน (นิวตัน) 

creF  = หนวยแรงวิกฤติที่คํานวณจากหนวยแรงครากที่คาดหวัง  

(เมกะปาสกาล) 

EXXF  = ตัวเลขแสดงประเภทของโลหะเชื่อม (เมกะปาสกาล) 

fuF  = แรงในปกคานปรับคา (factored beam flange force) (นิวตัน) 

ntF  = กําลังดึงระบุของสลักเกลียว (เมกะปาสกาล) 

nvF  = กําลังรับแรงเฉือนระบุของสลักเกลียว (เมกะปาสกาล) 
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suF  = กําลังท่ีตองการของแผนเหล็กเสริมกําลัง (นิวตัน) 

uF  = กําลังดึงระบุต่ําสุด (เมกะปาสกาล) 

ubF  = กําลังดึงระบุต่ําสุดของคาน (เมกะปาสกาล) 

upF  = กําลังดึงระบุต่ําสุดของแผนเหล็กเสริมปลาย (เมกะปาสกาล) 

yF  = กําลังครากระบุต่ําสุด (เมกะปาสกาล) 

ybF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของคาน (เมกะปาสกาล) 

ycF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของเสา (เมกะปาสกาล) 

ypF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนเหล็กเสริมปลาย (เมกะปาสกาล) 

ysF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนเหล็กเสริมกําลัง (เมกะปาสกาล) 

H  = ความสูงระหวางชั้น (มิลลิเมตร) 

ih  = ระยะหางจากกึ่งกลางแผนปกรับแรงอัดถึงก่ึงกลางสลักเกลียวรับแรงดึง

แถวที่ i  (มิลลิเมตร) 

oh  = ระยะหางระหวางจุดศูนยถวง (centroid) ของแผนปก (มิลลิเมตร) 

sth  = ความสูงของแผนเหล็กเสริมกําลัง (มิลลิเมตร) 

1k  = ระยะจากกึ่งกลางแผนเอวถึงขอบรอยเชื่อมที่แผนปก (flange toe of 

fillet) (มิลลิเมตร) 

ck  = ระยะจากหนาปกเสาถึงขอบรอยเชื่อมที่แผนเอว (web toe of fillet) 

หรือรอยเชื่อมแบบพอก (มิลลิเมตร) 

detk  = คาที่มากที่สุดของ 1k  (มิลลิเมตร) 

bL  = ความยาวระหวางจุดค้ํายันการเคลื่อนที่ดานขางของแผนปกรับแรงอัด

หรือจุดค้ํายันการบิดของหนาตัด (มิลลิเมตร) 

cfL  = ระยะชวงวาง (clear distance) ระหวางแผนปกเสา (มิลลิเมตร) 

hL  = ระยะหางระหวางจุดหมุนพลาสติก (มิลลิเมตร) 

stL  = ความยาวของแผนเหล็กเสริมกําลังที่ปลาย (มิลลิเมตร) 

cl  = ระยะจากขอบรูถึงขอบรูขางเคียงหรือขอบรูถึงขอบขององคอาคารใน

ทิศทางของแรง (มิลลิเมตร) 

aM  = กําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการ คํานวณจากการรวมแรงตามวิธี ASD  

(นิวตัน มิลลิเมตร) 

avM  = โมเมนตดัดเพ่ิมเติมเนื่องจากแรงเฉือนจากตําแหนงจุดหมุนพลาสติกไปยัง

ก่ึงกลางเสา คํานวณจากการรวมแรงตามวิธ ีASD (นิวตัน มิลลิเมตร) 

cfM  = กําลังรับโมเมนตดัดของปกเสา (นิวตัน มิลลิเมตร) 

fM  = โม เม น ต ดั ด สู ง สุ ด น า จ ะ เป น  (probable maximum moment)  
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ที่หนาเสา (นิวตัน มิลลิเมตร) 

prnM ,  = กําลังรับโมเมนตดัดระบุของรอยตอประเภทกึ่งยึดแนนท่ีมุมหมุน 0.02 

เรเดียน (นิวตัน มิลลิเมตร) 

pM  = กําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุ (นิวตัน มิลลิเมตร) 

pcM  = กําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุของเสา (นิวตัน มิลลิเมตร) 

rM  = กําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการ (นิวตัน มิลลิเมตร) 

peM  = โมเมนตดัดพลาสติกของคานคํานวณจากหนวยแรงครากที่คาดหวัง  

(นิวตัน มิลลิเมตร) 

prM  = โมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปนที่จุดหมุนพลาสติก (นิวตัน มิลลิเมตร) 

uM  = กําลังรับโมเมนตดัดท่ีตองการ คํานวณจากการรวมแรงตามวิธี LRFD  

(นิวตัน มิลลิเมตร) 

uvM  = โมเมนตดัดเพ่ิมเติมเนื่องจากแรงเฉือนจากตําแหนงจุดหมุนพลาสติกไปยัง

ก่ึงกลางเสา สําหรับการรวมแรงตามวิธ ีLRFD (นิวตัน มิลลิเมตร) 
*
pbM  = โมเมนตดัดท่ีจุดตัดระหวางคานและกึ่งกลางเสาคํานวณจากโมเมนตดัด

สูงสุดในคานที่หนาเสา (นิวตัน มิลลิเมตร) 
*
pcM  = โมเมนตดัดที่คานและแนวก่ึงกลางเสาคํานวณจากกําลังรับโมเมนตดัด

พลาสติกระบุในเสาที่อยูดานบนและดานลางของรอยตอเสาและคาน โดย

พิจารณาการลดกําลังเนื่องจากแรงอัดในเสา (นิวตัน มิลลิเมตร) 

N  = ความหนาของปกคานบวกดวยรอยละ 200 ของขนาดรอยเชื่อมพอก 

เสริมกําลัง (reinforcing fillet weld size) (มิลลิเมตร) 

n  = จํานวนสลักเกลียว 

bn  = จํานวนสลักเกลียวที่แผนปกรับแรงอัด 

in  = จํานวนสลักเกลียวที่อยูดานใน (inner bolts) 

on  = จํานวนสลักเกลียวที่อยูดานนอก (outer bolts) 

aP  = กําลังรับแรงตามแนวแกน (axial strength) ที่ตองการของเสา จากการ

รวมแรงตามวิธ ีASD (นิวตัน) 

acP  = กําลังอัดที่ตองการ จากการรวมแรงตามวิธี ASD (นิวตัน) 

cP  = กําลังรับแรงตามแนวแกนของเสา (นิวตัน) 

rcP  = กําลังอัดที่ตองการของเสาจากการรวมแรงตามวิธี ASD หรือ LRFD  

(นิวตัน) 

uP  = กํ าลั งรับแรงตามแนวแกน ท่ีต องการ คํ าน วณ จากการรวมแรง 

ตามวิธ ีLRFD (นิวตัน) 
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ucP  = กําลังอัดที่ตองการ จากการรวมแรงตามวิธ ีLRFD (นิวตัน) 

nR  = กําลังระบุ (นิวตัน) 

tR  = อัตราสวนระหวางกําลังดึงที่คาดหวังตอกําลังดึงระบุต่ําสุด 

yR  = อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังครากระบุต่ําสุด 

ybR  = อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังของคานตอกําลังครากระบุ

ต่ําสุดของคาน 

ycR  = อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังของเสาตอกําลังครากระบุ

ต่ําสุดของเสา 

yr  = รัศมีไจเรชันรอบแกนรอง (weak axis) (มิลลิเมตร) 

1S  = ระยะจากหนาเสาถึงแถวสลักเกลียวที่อยูใกลสุด (มิลลิเมตร) 

hS  = ระยะจากหนาเสาถึงจุดหมุนพลาสติก (มิลลิเมตร) 

T  = ความหนาของชิ้นสวน (มิลลิเมตร) 

bft  = ความหนาของแผนปกคาน (มิลลิเมตร) 

bwt  = ความหนาของแผนเอวคาน (มิลลิเมตร) 

cwt  = ความหนาของแผนเอวเสา (มิลลิเมตร) 

cft  = ความหนาที่ตองการต่ําสุดของแผนปกเสากรณีไมมีแผนเหล็กตอเนื่อง 

(continuity plate) (มิลลิเมตร) 

ft  = ความหนาของแผนปก (มิลลิเมตร) 

pt  = ความหนาของแผนเหล็ก (มิลลิเมตร) 

st  = ความหนาของแผนเหล็กเสริมกําลัง (มิลลิเมตร) 

gravityV  = แรงเฉือนในคานจากผลรวมของน้ําหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโนมถวง  

( LfD 12.1  ) (นิวตัน) 

hV  = แรงเฉือนในคานที่จุดหมุนพลาสติก (นิวตัน) 

RBSV  = แรงเฉือนที่มากกวาระหวางแรงเฉือนท่ีตําแหนงก่ึงกลางของคานลด 

หนาตัด (reduced beam section, RBS) ที่แตละดานของปลายคาน 

(นิวตัน) 

uV  = กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการ (นิวตัน) 

cY  = ตัวแปรเสนคราก (yield line) ของปกเสา (มิลลิเมตร) 

pY  = ตัวแปรเสนครากของแผนเหล็กเสริมปลาย (มิลลิเมตร) 

Z  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติก (มิลลิเมตร3) 

bZ  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติกของคาน (มิลลิเมตร3) 

cZ  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติกของเสา (มิลลิเมตร3) 
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eZ  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติกประสิทธิผล (effective plastic modulus)  

ที่จุดหมุนพลาสติก (มิลลิเมตร3) 

xZ  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติกรอบแกน x  (มิลลิเมตร3) 

RBSZ  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติกต่ําสุดของคานลดหนาตัด (มิลลิเมตร3) 

total  = มุมหมุนทั้งหมดในสวนเชื่อมโยง (link) 

hd  = ตัวแปรขีดจํากัดความชะลูด สําหรับชิ้นสวนรับแรงอัดที่มีความเหนียวสูง 

md   ตัวแปรขีดจํากัดความชะลูด สําหรับชิ้นสวนรับแรงอัดที่มีความเหนียว 

ปานกลาง 

  = ตัวคูณความตานทาน 

c  = ตัวคูณความตานทานสําหรับแรงอัด 

d  = ตัวคูณความตานทานสําหรับสภาวะขีดสุดแบบเหนียว (ductile limit 

states) 

n  = ตัวคูณความตานทานสําหรับสภาวะขีดสุดแบบไมเหนียว (non-ductile 

limit states) 

v  = ตัวคูณความตานทานสําหรับแรงเฉือน 

v  = ตัวประกอบความปลอดภัย (safety factor) สําหรับกําลังรับแรงเฉือน

ของเขตแผงรอยตอเสาและคาน (beam-column panel zone) 



มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว หนาที่ 9

 

บทที่ 3  
ขอกําหนดวัสดุ 

3.1 กําลังครากระบุของวัสดุ 

สวนของโครงสรางอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณท่ีออกแบบเพื่อตานทานการสั่นสะเทือนของ

แผนดินไหว ซึ่งอาจเกิดพฤติกรรมแบบไมยืดหยุนภายใตแรงแผนดินไหว ตองใชเหล็กที่มีกําลังครากระบุตาม

ขอกําหนดดังตอไปนี ้

(1) องคอาคารของโครงตานทานแรงดัดแบบธรรมดาและโครงแกงแนงแบบตรงศูนยธรรมดาใหใชเหล็กท่ีมี

กําลังครากระบุไดไมเกิน 380 เมกะปาสคาล 

(2) เสาของโครงตานทานแรงดัดท่ีมีความเหนียวใชเหล็กที่มีกําลังครากระบุไดไมเกิน 460 เมกะปาสคาล 

(3) องคอาคารของโครงสรางตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวนอกเหนือจากขอ 3.1(1) และ 3.1(2) 

ใหใชเหล็กที่มีกําลังครากระบุไดไมเกิน 365 เมกะปาสคาล 

หากใชคากําลังครากระบุเกินกวาที่กําหนด ตองไดรับการตรวจสอบวาเหล็กมีพฤติกรรมการครากที่ชัดเจน

โดยมีการยืดออกภายใตแรงดึงไดไมนอยกวารอยละ 20 และไดรับการทดสอบความเหนียวตามขอกําหนด 

ในบทที ่12  

3.2 กําลังที่คาดหวังของวัสดุ 

“กําลังที่ตองการ” ที่ระบุในมาตรฐาน ใหคํานวณจากหนวยแรงครากที่คาดหวังขององคอาคาร หรือ 

องคอาคารที่มาตอเช่ือม โดยหนวยแรงครากที่คาดหวังคาํนวณไดจาก yyFR  โดยที่ yR  คอื อัตราสวนระหวาง

หนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังครากระบุต่ําสุดของวัสดุที่พิจารณา และ yF  คือ กําลังครากระบุต่ําสุด 

ในการคํานวณกําลังระบุ (nominal strength, Rn) ของสภาวะขีดสุด (limit states) สําหรับกําลัง 

ที่ตองการ กําลังระบุสามารถคํานวณไดจากหนวยแรงครากที่คาดหวัง ( yyFR ) และกําลังดึงท่ีคาดหวัง  

กําลังดึงท่ีคาดหวังคํานวณไดจาก utFR  โดยท่ี tR  คือ อัตราสวนระหวางกําลังดึงที่คาดหวังตอกําลังดึงระบุ

ต่ําสุด และ uF  คือ กําลังดงึระบุต่ําสุด 

ตารางที่ 1 แสดงคา yR  และ tR  สําหรับเหล็กโครงสรางรูปพรรณแตละประเภท สามารถใชคา yR  

 และ tR  นอกเหนือจากแสดงในตารางไดหากมีผลการทดสอบตามชั้นคุณภาพของเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

ที่ใชงาน และมีการทดสอบตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
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ตารางที ่1 คา yR  และ tR  ของเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

(ขอ 3.2) 

ประเภทของหนาตดัเหล็ก มอก. yR  
tR  

เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปรอน และเหล็กแทง (hot-rolled structural shapes and bars) 

 ASTM A36/A36M SM 400, SS 400 1.5 1.2 

 ASTM A1043/1043M Gr.36 (250) - 1.3 1.1 

 ASTM A572/572M Gr.50 (345) or 55 (380) 

ASTM A913/A913M Gr.50 (345), 60 (415), or 65 (450) 

      ASTM A588/A588M, ASTM A992/A992M 

SS 540, SM 570 1.1 1.1 

 ASTM A1043/A1043M Gr.50 (345) - 1.2 1.1 

 ASTM A529 Gr.50 (345) SM 520 1.2 1.2 

 ASTM A529 Gr.55 (380) - 1.1 1.2 

เหล็กรูปพรรณหนาตัดกลวง (hollow structural sections, HSS) 

 ASTM A500/A500M (Gr.B or C), ASTM A501 HS 41, HS 50 1.4 1.3 

ทอกลม (pipe): 

 ASTM A53/A53M 
HS 41, HS 50, 

HS 51 
1.6 1.2 

เหล็กแผน (plates, strips and sheets) 

 ASTM A36/A36M SM 400, SS 400 1.3 1.2 

 ASTM A1043/1043M Gr.36 (250) - 1.3 1.1 

 A1011/A1011M HSLAS Gr.55 (380) - 1.1 1.1 

 ASTM A572/572M Gr.42 (290) SM 490 1.3 1.0 

 ASTM A572/A572M Gr.50 (345), Gr.55 (380), 

ASTM A588/A588M 
- 1.1 1.2 

 ASTM 1043/1043M Gr.50 (345) - 1.2 1.1 

เหล็กเสริม (steel reinforcement) 

 ASTM A615, ASTM A706 - 1.25 1.25 

3.3 โลหะเชื่อม 

โลหะเชื่อมที่ใชในองคอาคารและรอยตอในระบบตานแรงแผนดินไหวตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม

ขอกําหนดดังตารางที่ 2 โดยที่คาความแกรงสามารถหาไดจากการทดสอบแรงกระแทกแบบชารปโดยใช

ตัวอยางทดสอบที่มีรอยบากรูปตัววี (Charpy V Notch, CVN) ตามมาตรฐาน ASTM E23 
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ตารางที ่2 คุณสมบัติทางกลของโลหะเชือ่ม สําหรับองคอาคารและรอยตอในระบบตานแรงแผนดินไหว 

(ขอ 3.4) 

คุณสมบัต ิ
ชั้นคุณภาพ 

480 เมกะปาสกาล 550 เมกะปาสกาล 

กําลังคราก (เมกะปาสกาล) ไมนอยกวา 400 ไมนอยกวา 470 

กําลังรับแรงดึง (เมกะปาสกาล) ไมนอยกวา 480 ไมนอยกวา 550 

การยืด (รอยละ) ไมนอยกวา 22 ไมนอยกวา 19 

ความแกรงแบบ CVN (จูล) ไมนอยกวา 27 ที่อุณหภูม ิ-18 องศาเซลเซียส 

โลหะเชื่อมในรอยเชื่อมวิกฤติตองมีคณุสมบัติเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

ตารางที ่3 คุณสมบัติทางกลของโลหะเชื่อม สําหรับรอยเชื่อมวิกฤติ 

(ขอ 3.4) 

คุณสมบัต ิ
ชั้นคุณภาพ 

480 เมกะปาสกาล 550 เมกะปาสกาล 

กําลังคราก (เมกะปาสกาล) ไมนอยกวา 400 ไมนอยกวา 470 

กําลังรับแรงดึง (เมกะปาสกาล) ไมนอยกวา 480 ไมนอยกวา 550 

การยืด (รอยละ) ไมนอยกวา 22 ไมนอยกวา 19 

ความแกรงแบบ CVN (จูล) ไมนอยกวา 54 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

 

3.4 สลักเกลียว 

สลักเกลียวที่ ใช ในระบบตานทานแรงแผนดินไหวตองเปนสลักเกลียวกําลั งสูงตามมาตรฐาน  

มอก. 171-2530 มีความตานทานแรงดึงตั้งแตชั้นสมบัติ 8.8 ขึ้นไป 
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มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว หนาที่ 13

 

บทที่ 4  
ขอกําหนดทั่วไปขององคอาคารและรอยตอในโครงตานแรงแผนดินไหว 

องคอาคารเหล็กรูปพรรณในโครงตานแรงดัดและโครงแกงแนงของระบบตานแรงแผนดินไหวตองไดรับ

การออกแบบตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้ องคอาคารในระบบตานแรงแผนดินไหวที่คาดวาเกิดการเสียรูปแบบ

ไมยืดหยุนภายใตแรงแผนดินไหว ตองไดรับการออกแบบใหเปนองคอาคารที่มีความเหนียวปานกลางหรือ 

องคอาคารที่มีความเหนียวสูง 

4.1 หนาตัดองคอาคาร 

องคอาคารในระบบตานแรงแผนดินไหวตองสามารถรองรับการเสียรูปแบบไมยืดหยุนไดโดยไมทําให

โครงสรางขาดเสถียรภาพ ซึ่งองคอาคารที่มีความเหนียวปานกลางหรือมีความเหนียวสูงตองเปนไปตาม

ขอกําหนดดังนี ้

(1) แผนปกของหนาตัดตองตอยึดกับแผนเอวอยางตอเนื่อง  

(2) ชิ้นสวนรับแรงอัดของหนาตัดตองมีอัตราสวนความกวางตอความหนาตามขอกําหนด เพื่อปองกัน 

การโกงเดาะเฉพาะที่ โดยองคอาคารที่มีความเหนียวปานกลางและมีความเหนียวสูงตองมีอัตราสวน 

ความกวางตอความหนาของชิ้นสวนรับแรงอัดไมเกินขีดจํากัด md  และ hd  ตามลําดับ ดังแสดงใน

ตารางที่ 4  
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ตารางที ่4 อัตราสวนความกวางตอความหนาของชิ้นสวนรับแรงอัดท่ีมีความเหนียวปานกลาง                

และมีความเหนียวสูง  

(ขอ 4.1) 

 

คําอธิบายของชิ้นสวน 

อัตราสวน

ความกวาง

ตอความ

หนา 

ขอบเขตของอัตราสวนความกวางตอความหนา 

ตัวอยาง 
hd  

ชิ้นสวนที่มีความเหนยีวสูง 

md  

ชิ้นสวนที่มีความเหนยีว 

ปานกลาง 

ชิ้น
สว

นป
ลา

ยย
ื่น 

ปกของหนาตัดขึ้นรูป

รอน หรือหนาตัด

ประกอบรูปตวัไอ  

เหล็กรางน้ํา และเหลก็

ตัวท ีขาของเหล็กฉาก

เดี่ยว หรือเหลก็ฉากคูที่

ไมติดกัน ขาที่ไมติดกัน

ของเหล็กฉากคูที่ติดกัน 

tb /  yFE /30.0  yFE /38.0  

  

 

ปกของเสาเข็มหนาตัด

รูปตัวเอช tb /  yFE /45.0  ไมสามารถใชได 

 

ขาของเหล็กตัวท ี td /  yFE /30.0  [ก]
 yFE /38.0  
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ตารางที่ 4 (ตอ) อัตราสวนความกวางตอความหนาของชิ้นสวนรับแรงอัดท่ีมีความเหนียวปานกลาง                

และมีความเหนียวสูง 

(ขอ 4.1) 

 

คําอธิบายของชิ้นสวน 

อัตราสวน

ความกวาง

ตอความ

หนา 

ขอบเขตของอัตราสวนความกวางตอความหนา 

ตัวอยาง hd 

ชิ้นสวนที่มีความเหนยีวสูง 

md 

ชิ้นสวนที่มีความเหนยีว 

ปานกลาง 

ชิ้น
สว

นป
ลา

ยย
ึด 

เอวของหนาตัดขึ้นรูป

รอน หรือหนาตัด

ประกอบรูปตวัไอที่ใช

เปนคานหรือเสา[ข] 

 

แผนประกับขางของ

หนาตัดประกอบตัวไอ 

รูปกลองที่ใชเปนคาน

หรือเสา 

wth /  

 

 

 

 

th /  
 

 

 

สําหรับ 125.0aC  

 a
y

C
F

E
93.0145.2   

 

สําหรับ 125.0aC  

 a
y

C
F

E
93.277.0  

 

สําหรับ 125.0aC  

 a
y

C
F

E
75.2176.3   

 

สําหรับ 125.0aC  

 a
y

C
F

E
33.212.1  

 

 

  

 
 

 

เอวของหนาตัด

ประกอบรูปกลองที่ใช

เปนคานหรือเสา 

 

th /  

yF

E
49.1  

โดยที่  

)(  LRFD
P

P
C

yc

u
a 
  

)(  ASD
P

P
C

y

ac
a


  

yF

E
49.1  

โดยที่

)(  LRFD
P

P
C

yc

u
a 
  

)(  ASD
P

P
C

y

ac
a


  

 

เอวของเสาเข็มหนาตัด

รูปตัวเอช wth /  yFE /94.0  ไมสามารถใชได 

 

ผนังของทอกลม tD /  yFE /038.0  yFE /044.0 [ค]
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ตารางที่ 4 (ตอ) อัตราสวนความกวางตอความหนาของชิ้นสวนรับแรงอัดท่ีมีความเหนียวปานกลาง                

และมีความเหนียวสูง 

(ขอ 4.1) 

ชิ้น
สว

นป
ลา

ยย
ึด 

ผนังของหนาตัด

กลองสี่เหลี่ยม 

 

ปกของหนาตดั

ประกอบตัวไอรูป

กลอง หรือหนาตัด

ประกอบรูปกลอง 

 

แผนประกับขาง

ของหนาตัด

ประกอบตัวไอรูป

กลอง และผนังของ

หนาตัดประกอบ

รูปกลองที่ใชเปน

แกงแนงทแยง 

tb /  
 

 

tb /  
 

 

 

th /  yFE /55.0 [ง]
 yFE /64.0 [จ] 

 
 

 

เอวของหนาตัดขึ้น

รูปรอน หรือหนา

ตัดประกอบรูปตัว

ไอที่ใชเปนแกงแนง

ทแยง 

wth /  yFE /49.1  yFE /49.1  

 

[ก]  สําหรับชิ้นสวนรบัแรงอัดรูปตัวท ีคาขอบเขตของอัตราสวนความกวางตอความหนาของขาหนาตัดรูปตัวทีสําหรับชิน้สวนที่มีความเหนียว 

สามารถเพิ่มเปน yFE /38.0 หากมีคณุสมบัติเปนไปตามเง่ือนไขตอไปนี ้

(1) การโกงเดาะในชิ้นสวนรับแรงอัดเกิดขึ้นรอบระนาบของขาหนาตัดรูปตวัที 

(2) การถายแรงอัดตามแนวแกนเกิดขึ้นเฉพาะทีผ่วินอกของปกหนาตัดรูปตัวที ทาํใหเกิดรอยตอเยือ้งศูนยซึ่งทําใหหนวยแรงที่ขาของหนาตัดรูป

ตัวทีลดลง 

[ข]  สําหรับคานรูปตัวไอในระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ โดยที ่ aC  มีคาไมเกิน 0.125 ขอบเขตของอัตราสวน wth /  ตองไมเกิน 

yFE /45.2  สําหรบัคานรปูตัวไอในระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง โดยที่ aC  มีคาไมเกิน 0.125 ขอบเขตของ

อัตราสวน wth /  ตองไมเกิน yFE /76.3  

[ค]  อัตราสวนเสนผานศนูยกลางตอความหนาของทอเหล็กกลมที่ใชเปนคานหรือเสาตองไมเกิน yFE /07.0  

[ง]  อัตราสวนความกวางตอความหนาของปกของหนาตัดตัวไอรูปกลอง หรือหนาตัดประกอบรูปกลอง ที่ใชเปนเสาในระบบโครงตานแรงดัดที่มี 

ความเหนียวตองไมเกิน yFE /6.0  

[จ]  อัตราสวนความกวางตอความหนาของผนังของหนาตัดกลองสี่เหลี่ยม ปกของหนาตัดประกอบตัวไอรูปกลอง และปกของหนาตัดประกอบรูป

กลองที่ใชเปนคานหรือเสาตองไมเกิน yFE /12.1  

 



มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว หนาที่ 17

 

4.2 การค้ํายันองคอาคาร 

ในการค้ํายันเพ่ือปองกันการขาดเสถียรภาพขององคอาคาร ค้ํายันตองมีระยะหางและกําลังเพียงพอใน 

การทําใหองคอาคารสามารถพัฒนากําลังไดถึงความเครียดที่กําหนด การค้ํายันองคอาคารที่มีความเหนียว 

ปานกลาง และมีความเหนียวสูงมีขอกําหนดดังตอไปนี ้

4.2.1 การค้ํายันองคอาคารที่มีความเหนียวปานกลาง 

การค้ํายันตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

(1) คานตองไดรับการคํ้ายันทั้งปกบนและปกลาง หรือไดรับการค้ํายันตานทานการบิด 

(2) คานตองไดรับการค้ํายันใหเพียงพอกับกําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการ (required flexural 

strength, rM ) 

ZFRM yyr     (วิธี LRFD)    (1) 

5.1/ZFRM yyr    (วิธี ASD)    (2) 

โดยที ่ yR  =  อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังครากระบุต่ําสุด ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 

 Z  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติก (มิลลิเมตร3) 

(3) ระยะหางของค้ํายันในคาน ( bL ) ตองมีคาไมเกินรอยละ 17 ของคา yy FEr /  

 

 

4.2.2 การค้ํายันองคอาคารที่มีความเหนียวสูง 

การค้ํายันตองเปนไปตามขอกําหนดของการค้ํายันองคอาคารที่มีความเหนียวปานกลาง 

ยกเวน ระยะหางของค้ํายันคาน ( bL ) ตองมีคาไมเกินรอยละ 8.6 ของคา yy FEr /  

4.2.3 การค้ํายันพิเศษท่ีจุดหมุนพลาสติก 

การค้ํายันที่บริเวณตาํแหนงจุดหมุนพลาสติกมีขอกําหนดดังนี ้

(1) คานตองไดรับการค้ํายันท้ังปกบนและปกลาง หรือไดรับการค้ํายันตานทานการบิด 

(2) กําลังที่ตองการของค้ํายันดานขางที่แตละแผนปกของหนาตัดคานบริเวณตําแหนงจุดหมุน

พลาสติก คาํนวณไดจาก 

oyyu hZFRP /06.0    (วิธี LRFD)   (3) 
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  oyya hZFRP /5.1/06.0   (วิธี ASD)   (4) 

โดยที ่  oh  = ระยะหางระหวางจุดศูนยถวงของแผนปกบนและแผนปกลางคาน (มิลลิเมตร) 

กําลั งที่ ต องการของการค้ํ ายันตานทานการบิด บริ เวณตําแหน งจุดห มุนพลาสติก  

คํานวณไดจาก 

ZFRM yyu 06.0    (วิธี LRFD)   (5) 

  ZFRM yya 5.1/06.0   (วิธี ASD)   (6) 

(3)  สติฟเนสของค้ํายันตองเปนไปตามขอกําหนดการออกแบบค้ํายันตามมาตรฐาน AISC 360-10 

สําหรับการคํ้ายันดานขาง หรือการค้ํายันตานทานการบิดของคาน โดยใช dC  เทากับ 1.0 

และกําหนดใหคานมกํีาลังรับโมเมนตดัดที่คาดหวัง ( rM ) เทากับ 

ZFRMM yyur     (วิธี LRFD)   (7) 

5.1/ZFRMM yyar    (วิธี ASD)   (8) 

4.3 เขตปกปอง 

เขตปกปอง (protected zone) หมายถึง บริเวณที่เกิดความเครียดแบบไมยืดหยุนสูง เชน ตําแหนง 

จุดหมุนพลาสติกในโครงตานแรงดัด แตไมรวมเขตแผงรอยตอเสาและคาน (column – beam panel) ซึ่งเขต

ปกป อ งต อ งห ลี ก เลี่ ย งสิ่ งที่ ก อ ให เกิ ด การกระจุ กตั วของห น วย แรง (stress concentration) เช น  

การเชื่อมแบบไมตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงหนาตัดองคอาคารอยางฉับพลัน รวมถึงความบกพรองอื่น 

เนื่องจากการกอสราง นอกจากนี้ เขตปกปองตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) ในกรณีที่มีการเจาะรู การเชื่อมเปนจุด (tack weld) การเซาะรองดวยระบบลม (air-arc gouging)  

และการตัดดวยความรอนในเขตปกปอง ตองไดรับการซอมแซมตามคําแนะนําของวิศวกรผูออกแบบ 

(2) สําหรับการยึดแผนพื้นในเขตปกปอง สามารถใชการเชื่อมแบบจุด (arc spot weld) ได แตไมอนุญาตให

ยึดหัวหมุดเหล็กหรือใชตัวยึดแผนพ้ืนที่ตองฝงเขาไปในปกคานซึ่งอยูภายในเขตปกปอง ยกเวนกรณีอื่น 

ที่เปนไปตามตามขอกําหนดในบทท่ี 12 

(3) ภายในเขตปกปอง หามไมใหยึดผนัง ทอ หรือชิ้นสวนอ่ืน ๆ ดวยรอยเชื่อม สลักเกลียว หรือสกรู 

4.4 เสา 

กําลังท่ีตองการของเสาในโครงตานแรงดัดและโครงแกงแนงในระบบตานแรงแผนดินไหวพิจารณาไดดังนี้ 

(1) ผลของแรงท่ีไดจากการวิเคราะหตามขอกําหนดของโครงตานแรงดัด หรือโครงแกงแนงในมาตรฐานนี้ 
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(2) กําลังอัดและกําลังดึงที่คํานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา ซึ่งกําลังอัดและกําลังดึง 

ที่ตองการตองไมเกินกวาคาดังนี ้

(ก) แรงสูงสุดที่กระทําตอเสาในระบบโครงสราง ในกรณที่รวมผลของกําลังสวนเกินของวัสดุ (material 

overstrength) และพฤติกรรมความเครียดแข็งเพ่ิมข้ึนในองคอาคารที่อาจกอใหเกิดการคราก 

(ข) แรงตามกําลังตานทานของการพลิกคว่ํา (overturning) ของฐานราก 

4.5 รอยตอ 

รอยตอและตัวยึดในระบบตานแรงแผนดินไหวตองเปนไปตามขอกําหนดการออกแบบรอยตอของ

มาตรฐาน AISC 360-10 โดยการตอทาบ (splices) และฐานเสา ( ฺbases of columns) ที่ไมไดออกแบบใหเปน

สวนของระบบตานแรงแผนดินไหวตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.5.4.1 ขอ 4.5.4.3 และขอ 4.6  

ของมาตรฐานนี้ การออกแบบรอยตอในระบบตานแรงแผนดินไหวมีขอกําหนดดังนี ้

4.5.1 รอยตอยึดดวยสลักเกลียว 

รอยตอยึดดวยสลักเกลียวตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) กําลังรับแรงเฉือนของรอยตอยึดดวยสลักเกลียวที่ใชรูเจาะมาตรฐานตองคํานวณตาม

ขอกําหนดของรอยตอรับแรงแบกทานตามมาตรฐาน AISC 360-10 ซึ่งกําหนดใหใชตัวคูณ

ความตานทาน ( ) เทากับ 0.75 สําหรับวิธี LRFD และตัวคูณความปลอดภัย ( ) เทากับ 

2.0 สําหรับวิธี ASD โดยกําลังรับแรงเฉือนระบุของสลักเกลียวและกําลังแบกทานระบุของ

รูเจาะคํานวณไดจาก 

(ก)  กําลังรับแรงเฉือนระบุของสลักเกลียวมีคาเทากับ bnvAF  โดยที่ nvF  คือ หนวยแรงเฉือน

ระบุของสลักเกลียว และ bA  คือ พ้ืนที่หนาตัดของสลักเกลียวในระนาบการเฉือนที่ผาน

หรือไมผานสวนที่เปนเกลียว 

(ข)  กําลังแบกทานระบุของรูเจาะมีคาเทากับ uctFl2.1  แตตองไมเกินกวา udtF4.2  โดยที ่

uF  คือ กําลังดึงระบุต่ําสุดขององคอาคาร d  คือ เสนผานศูนยกลางของสลักเกลียว  

t  คือ ความหนาขององคอาคาร และ cl  คอืระยะจากขอบรูถึงขอบรูขางเคียงหรือขอบรู

ถึงขอบขององคอาคารในทิศทางของแรง   

(2) ไมอนุญาตใหออกแบบโดยใชสลักเกลียวและรอยเชื่อมรวมกันรับแรงท่ีจุดตอหรือองคประกอบ

ของแรงเดียวกันที่รอยตอ สําหรับรอยตอที่ใชสลักเกลียวในการรับแรงในทิศตั้งฉากกับแรง 

ที่รับดวยรอยเชื่อม ไมถือวาเปนการรับแรงรวมกัน เชน รอยตอที่แผนปกตอยึดดวยรอยเชื่อม

สําหรับรับโมเมนตดัด สวนแผนเอวใชสลักเกลียวสําหรับรับแรงเฉือน  
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(3) รอยตอตองใชรูเจาะมาตรฐานหรือรูเจาะแบบรองสั้นที่ตั้งฉากกับแนวแรง 

(4) ส ลั ก เก ลี ย ว ต อ ง เป น ส ลั ก เก ลี ย ว กํ าลั ง สู งที่ ได รั บ ก า ร ติ ด ตั้ ง แ บ บ เลื่ อ น วิ ก ฤ ติ  

พ้ืนผิวตองเปนไปตามมาตรฐาน AISC 360-10 ที่ มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของ 

พ้ืนผิ ว เป น ไปตามค าในกรณี พื้ นผิ ว ไร เกล็ด เหล็ก  (class A surface) จัด เป น พ้ืนผิ ว 

แบบที่ปราศจากสะเก็ดสนิมรีด (mill scale) ไมมีการทาสี ซึ่งสามารถเตรียมพ้ืนผิวดังกลาวได

โดยวิธีพนขัด และเคลือบพื้นผิวตามมาตรฐานของการเตรียมพ้ืนผิวไรเกล็ดเหล็ก ยกเวนกรณี

รอยตอแผนเหล็กเสริมปลาย (end plate moment connection) ในโครงตานแรงดัด

ธรรมดา และรอยตอยึดดวยสลักเกลียวที่แรงแผนดินไหวทําใหเกิดแรงดึงในสลักเกลียว  

หรือแรงอัดแบบแบกทาน แตไมไดถายแรงดวยแรงเฉือนในสลักเกลียว สามารถใชพ้ืนผิว 

ที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนอยกวาระดับพ้ืนผิวไรเกล็ดเหล็กได 
 

4.5.2 รอยตอยึดดวยการเชื่อม 

รอยตอยึดดวยการเชื่อมตองไดรับการออกแบบตามขอกําหนดการออกแบบจุดตอของ

มาตรฐาน AISC 360-10  รายละเอียดและวิธีการเชื่อมตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

AWS D1.1/D1.1M และมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M 

4.5.3 แผนเหล็กตอเนื่องและแผนเหล็กเสริมกําลัง 

การออกแบบแผนเหล็กตอเนื่องและแผนเหล็กเสริมกําลัง (stiffener) ที่เอวของหนาตัดขึ้นรูป

รอนตองคํานึงถึงการลดความยาวของแผนเหล็กตอเนื่องและแผนเสริมกําลัง ที่สัมผัสกับแผนปก

และแผนเอวเนื่องจากการบากมุม (corner clip) ขนาดการบากมุมของแผนเหล็กตอเนื่อง และ

แผนเสริมกําลังใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS D1.8 ดังรูปที่ 1  

 

รูปท่ี 1 การบากมุมของแผนเหล็กตอเนื่อง 

(ขอ 4.5.3) 
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4.5.4 การตอทาบเสา 
 

4.5.4.1 ตําแหนงตอทาบเสา 

การตอทาบเสาในอาคารตองมีตําแหนงตอทาบหางจากรอยตอเสาและคานอยางนอย 

1,200 มิลลิเมตร ยกเวนกรณดีงัตอไปนี ้ 

(1) เสามีระยะความสูงชวงวาง (clear height) ระหวางรอยตอเสาและคานนอยกวา 

2,400 มิลลิเมตร ใหทําการตอทาบที่กึ่งกลางระยะความสูงชองวาง 

(2) การตอทาบเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด อนุญาตใหตอทาบใกลกับรอยตอ

เสาและคานไดมากกวาที่กําหนดในขางตน แตตองไมนอยกวาความลึกของเสา 
 

4.5.4.2 กําลังที่ตองการ 

กําลังที่ตองการของรอยตอทาบเสาในระบบโครงสรางตานแรงแผนดินไหวเปนคาท่ี

มากกวาระหวางกําลังของเสาท่ีตองการตามที่ระบุในขอ 5 ถึงขอ 10 ของมาตรฐานนี้ และ

กําลังท่ีตองการที่ไดจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา 

นอกจากนี้ การตอทาบเสาดวยรอยเชื่อมสําหรับเสาที่รับแรงดึงภายใตการรวมแรง

โดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา ตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) หากใชรอยเชื่อมแบบรองไมทะลุตลอด (partial penetration groove weld)  

รอยเชื่อมตองมีกําลังไมนอยกวารอยละ 200 ของกําลังที่ตองการของรอยตอทาบ 

(2) กําลังของรอยตอทาบที่แผนปกของหนาตัดตองมีคาไมนอยกวา ffyy tbFR5.0  

สําหรับวิธี LRFD หรือ   ffyy tbFR5.1/5.0  สําหรับวิธี ASD โดยที่  yyFR  คือ 

หนวยแรงครากที่คาดหวังของเสา และ ff tb  คือ พ้ืนที่หนาตัดของแผนปกเสาตนที่

เล็กกวาที่รอยตอ 

(3) ในการตอทาบรอยตอแบบชน (butt joint) ดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด  

และหากหนวยแรงดึงในปกเสาตนที่เล็กกวามีคามากกวารอยละ 30 ของกําลังคราก

ระบุต่ําสุดสําหรับวิธี LRFD หรือรอยละ 20 ของกําลังครากระบุต่ําสุดสําหรับวิธี ASD 

ตองมีการทําปลายสอบ (taper) ในการตอชนระหวางหนาตัดท่ีมีความหนาไมเทากัน

ตามมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M 

 

 

 
 



มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว หนาที่ 22

 

4.5.4.3 กําลังรับแรงเฉือนท่ีตองการ 

เสาทุกตนในอาคารรวมถึงเสาที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของระบบโครงสรางตานแรง

แผนดินไหว มีกําลังรับแรงเฉือนที่ตองการในแตละทิศทางเทากับ HM pc /  สําหรับวิธี 

LRFD และ  HM pc 5.1/  สําหรับวิธี ASD โดยที่ pcM  คือ กําลังรับโมเมนตดัดพลาสติก

ที่นอยกวาระหวางเสาที่มาตอทาบในทิศทางที่พิจารณา และ H  คือ ความสูงระหวางชั้น 

ทั้งนี้ กําลังรับแรงเฉือนท่ีตองการเปนคาที่มากกวาระหวางกําลังรับแรงเฉือนที่

ตองการตามขอกําหนดในขอนี้ และกําลังรับแรงเฉือนที่ตองการซึ่งคํานวณจากขอ 4.5.4.1 

และขอ 4.5.4.2 

4.5.4.4 รูปแบบการตอทาบเสา 

การตอทาบเสาสามารถใชรอยเชื่อมหรือสลักเกลียว หรือตอยึดดวยรอยเชื่อมในเสา

หนึ่งตนและตอยึดดวยสลักเกลียวในเสาอีกหนึ่งตน รูปแบบของการตอทาบเสาตองเปนไป

ตามขอกําหนดในบทที่ 5 ถึงบทที่ 10 ของมาตรฐานนี้ 

สําหรับเสาที่เปนสวนของระบบตานแรงแผนดินไหว การตอทาบเสาที่ตําแหนงเอว

ของหนาตัดดวยแผนเหล็กประกับหรือเหล็กรางน้ํา ตองตอทาบทั้งสองดานของแผนเอวเสา 

การตอยึดรอยตอแบบชนดวยรอยเชื่อมแบบรองตองถอดแผนตอ (weld tab) ออก

ตามมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M แตไมตองถอดแผนรองเชื่อม (steel backing) ของ

รอยเชื่อมแบบรองออก 

4.6 ฐานเสา 

กําลังท่ีตองการของฐานเสา ซึ่งรวมถึงแผนฐาน สมอยึด แผนเหล็กเสริมกําลัง และชิ้นสวนรับแรงเฉือน 

ตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) ในการเชื่อมเสาและแผนฐานดวยรอยเชื่อมแบบรอง ตองถอดแผนตอและแผนรองเชื่อมออก ยกเวนกรณีที่

แผนรองเชื่อมอยูดานในของแผนปกและที่แผนเอวของหนาตัดรูปตัวไอ อนุญาตใหไมตองถอดออกถาแผน

รองเชื่อมมีรอยเชื่อมแบบพอกตอเนื่อง (continuous fillet weld) กับแผนฐานดวยขาเชื่อมขนาด 8 

มิลลิเมตร ทั้งนีไ้มอนุญาตใหเชื่อมแบบพอกระหวางแผนรองเชื่อมกับดานในของแผนปกเสา 

(2) กําลังอัดประลัยของคอนกรีต สมอยึด และเหล็กเสริมคอนกรีต ให เปนตามมาตรฐาน มยผ.1101  

และ มยผ.1103 
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4.6.1 กําลังรับแรงตามแนวแกนท่ีตองการ 

กําลังรับแรงตามแนวแกนท่ีตองการของฐานเสาที่เปนสวนของระบบตานแรงแผนดินไหว 

รวมถึงสวนตอยึดของฐานเสาเขากับฐานราก มีคาเทากับผลรวมของกําลังรับแรงที่ตองการของ 

จุดตอในแนวดิ่งของชิ้นสวนที่ตอกับฐานเสา โดยตองมีคาไมนอยกวาคาที่มากกวาระหวาง 

(1) แรงตามแนวแกนในเสา ซึ่งคาํนวณโดยใชการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา 

(2) กําลังรับแรงตามแนวแกนที่ตองการของรอยตอทาบเสาในขอ 4.5.4 

 

4.6.2 กําลังรับแรงเฉือนท่ีตองการ 

กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของฐานเสา รวมถึงสวนตอยึดฐานเสาเขากับฐานราก มีคาเทากับ

ผลรวมของกําลังรับแรงที่ตองการของจุดตอในแนวราบของชิ้นสวนที่ตอกับฐานเสา ดังนี ้

(1) สําหรับแกงแนง แรงในแนวราบคํานวณจากกําลังที่ตองการของรอยตอในโครงแกงแนงที่เปน

สวนของระบบตานแรงแผนดินไหว  

(2) สําหรับเสา แรงในแนวราบมีคาเทากับกําลังรับแรงเฉือนท่ีตองการของรอยตอทาบเสา  

ตามขอ 4.5.4.3 ยกเวนกรณีเสาในอาคารชั้นเดียวท่ีมีปลายท้ังสองดานเปนรอยตออยางงาย 

ไมตองคํานวณแรงในแนวราบตามที่ระบุในขอนี้ 
 

4.6.3 กําลังรับโมเมนตดัดท่ีตองการ 

ในกรณที่ฐานเสาไดรับการออกแบบใหถายโมเมนตดัดเขาฐานราก กําลังรับโมเมนตดัด 

ที่ตองการของฐานเสาซึ่งเปนสวนของระบบตานแรงแผนดินไหว ตองเปนผลรวมของกําลังรอยตอ 

ที่ตองการของชิ้นสวนโครงสรางท่ีตอยึดเขากับฐานเสาดังนี ้ 

(1) สําหรับแกงแนงในแนวทแยง กําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการตองมีคาอยางนอยเทากับ 

กําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการของรอยตอแกงแนงในแนวทแยง  

(2) สําหรับเสา กําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการตองมีคาอยางนอยเทากับคาที่นอยกวาระหวาง 

(ก) ZFR yy1.1  สําหรับวิธี LRFD หรือ   ZFR yy5.1/1.1  สําหรับวิธี ASD ของเสา  

(ข) โมเมนตทีไ่ดจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา 
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4.7 ความสอดคลองของการเสียรูปขององคอาคารและรอยตอท่ีไมไดเปนสวนของระบบตานแรง

แผนดินไหว 

สําหรับองคอาคาร และรอยตอที่ไมไดเปนสวนของระบบตานแรงแผนดินไหวตองไดรับการออกแบบให

สามารถตานทานการรวมแรงในกรณีน้ําหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโนมถวงได และตองคํานึงถึงผลของ 

การเสียรูปเนื่องจากการเคลื่อนที่สัมพัทธออกแบบระหวางชั้นรวมดวย  



มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว หนาที่ 25

 

บทที่ 5  
โครงตานแรงดัดธรรมดา 

ระบบโครงตานแรงดัด (moment resisting frame) เปนระบบโครงสรางที่ไดรับความนิยมในการ

ออกแบบอาคารสําหรับตานทานแรงแผนดินไหว โดยระบบโครงสรางอาจเปนระบบโครงตานแรงดัดธรรมดา 

(ordinary moment resisting frame, OMF) โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง (intermediate 

moment resisting frame, IMF) หรือโครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษ (special moment resisting 

frame, SMF) การวิเคราะหและออกแบบระบบโครงตานแรงดัดธรรมดาพิจารณาใหมีการเสียรูปแบบ 

ไมยืดหยุนนอยกวาระบบอ่ืน เนื่องจากระบบโครงตานแรงดัดธรรมดามีความเหนียวนอย จึงตอง 

ทําการออกแบบใหมีกําลังในการรับแรงดานขางมากกวาระบบอ่ืน สงผลใหโครงตานแรงดัดธรรมดามี

ความสามารถในการเสียรูปแบบไมยืดหยุนไดนอยทั้งในองคอาคารและรอยตอ 

5.1 ขอกําหนดขององคอาคาร 

(1) การออกแบบชิ้นสวนโครงสรางเปนไปตามหลักการออกแบบโครงสรางเหล็กทั่วไป ไมมีขอจํากัดในเรื่อง

การเลือกใชหนาตัดองคอาคารรับแรงอัดซึ่งตองพิจารณาอัตราสวนความกวางตอความหนา  

(2) โครงตานแรงดดัธรรมดาไมตองตรวจสอบความตองการดานเสถียรภาพของค้ํายันในคานและรอยตอ  

(3) คานเหล็กในระบบโครงตานแรงดัดธรรมดาสามารถออกแบบใหมีพฤติกรรมแบบคอมโพสิตรวมกับ 

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กในการตานทานน้ําหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโนมถวงได 

(4) องคอาคารของโครงตานแรงดัดธรรมดาจัดเปนองคอาคารทีไ่มมีเขตปกปอง 

5.2 ขอกําหนดของรอยตอ 

รอยตอเสาและคานสามารถออกแบบเปนแบบยึดแนน (fully restrained, FR) หรือแบบก่ึงยึดแนน 

(partially restrained, PR) โดยมีขอกําหนดของการออกแบบรอยตอ ดังนี ้

5.2.1 การตอยึดแผนปกคานกับหนาเสาดวยการเชื่อมแบบรองทะลุตลอดตองเปนไปตามขอกําหนดของ

รอยเชื่อมวิกฤติ ในขอ 3.4 รายละเอียดและวิธีการเชื่อมตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

AWS D1.1/D1.1M และAWS D1.8/D1.8M 

5.2.2 รอยตอแบบยึดแนน ซึ่งเปนสวนของระบบตานแรงแผนดินไหวตองเปนไปตามขอกําหนดอยางนอย 

1 ขอ ดังนี ้

(1) รอยตอแบบยึดแนนตองไดรับการออกแบบสําหรับกําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการ ซึ่งเทากับ 

pyMR1.1  สําหรับวิธี  LRFD หรือ   pyMR5.1/1.1  สํ าหรับวิธี  ASD โดยที่  pyMR  คือ  

กําลังรับโมเมนตดัดที่คาดหวังของคาน 
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กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของรอยตอใหคํานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหว 

ขยายคา ในการคิดแรงแผนดินไหวขยายคา แรงในแนวราบที่คํานึงถึงตัวประกอบกําลัง

สวนเกิน ( mhE ) สามารถคํานวณไดจาก 

  cfpymh LMRE /1.12    (9) 

โดยที ่ mhE  = แรงในแนวราบที่คํานึงถึงตัวประกอบกําลังสวนเกิน (นิวตัน) 

  cfL  = ระยะชองวางระหวางหนาเสาของคาน (มิลลิเมตร) 

  pM  = กําลังรับโมเมนตดัดพลาสติก (นิวตัน มิลลิเมตร) 

  yR  = อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังครากระบุต่ําสุด 

(2) รอยตอแบบยึดแนนตองออกแบบใหมีกําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการ และกําลังรับแรงเฉือน 

ที่ตองการ มีคาไมนอยกวาโมเมนตดัดและแรงเฉือนที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาผลของกําลัง

สวนเกินของวัสดุและพฤติกรรมความเครียดแข็งเพ่ิมข้ึนรวมดวย นอกจากนี้ กําลังรับแรงของ

เสาและความตานทานการพลิกคว่ําของฐานรากจัดเปนปจจัยที่มีแนวโนมตอการจํากัดขนาด

ของคาแรงสูงสุดทีส่ามารถถายเขารอยตอได 

(3) รอยตอแบบยึดแนนระหวางแผนปกคานและแผนปกเสาตองเปนไปตามขอกําหนดรอยตอของ

โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลางหรือโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ หรือ

เปนไปตามขอกําหนดดังนี ้
 

(ก) รอยเชื่อมของเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของขอ 11.1.4 

(ข) แผนปกคานตองตอกับแผนปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด 

(ค) รูปรางของชองเปดเพ่ือเขาถึงจุดเชื่อม (weld access hole) ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M และคุณภาพของชองเปดเพ่ือให เขาถึงจุดเชื่อม 

ตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M 

(ง) แผนเหล็กตอเนื่องตองเปนไปตามขอกําหนดของโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ

ในขอ 7.3.4 ยกเวนกรณีที่ตอแผนเหล็กตอเนื่องเขากับแผนปกเสาสามารถใชรอยเชื่อม

แบบรองทะลุตลอด รอยเชื่อมแบบรองไมทะลุตลอดทั้งสองดานของแผนเหล็กตอเนื่อง

โดยมีการเสริมกําลัง (reinforcement) หรือรอยเชื่อมแบบพอกทั้ งสองดานของ 

แผนเหล็กตอเนื่อง ทั้งนี้ กําลังของรอยตอเชื่อมตองไมนอยกวากําลังของพื้นที่สัมผัส

ระหวางแผนเหล็กตอเนื่องกับแผนปกเสา 

(จ) แผนเอวคานตองเชื่อมติดกับแผนปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด เชื่อมยาว

ระหวางชองเปดเพ่ือใหเขาถึงจุดเชื่อม หรือใชรอยตอรับแรงเฉือนดวยสลักเกลียวแบบใช
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เหล็กแผนเดียว (bolted single plate shear connection) ซึ่งออกแบบใหมีกําลังรับ

แรงเฉือนที่ตองการ ดังสมการ (9) กําลังรับแรงเฉือนของเขตแผงรอยตอเสาและคาน  

ในรอยตอแบบยึดแนนควรไดรับการตรวจสอบ โดยกําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของเขต

แผงรอยตอเสาและคานควรคํานวณจากโมเมนตดัดที่ปลายคานในกรณีที่มีการรวมแรง

แบบไมพิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคา 

5.2.3 รอยตอแบบกึ่งยึดแนนตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) รอยตอตองไดรับการออกแบบใหสามารถตานทานโมเมนตดัดและแรงเฉือนที่ ไดจาก 

การรวมแรงตามที่มาตรฐานสากลกําหนดไว 

(2) ในการออกแบบรอยตอแบบก่ึงยึดแนน ตองพิจารณาสติฟเนส กําลัง ความสามารถใน 

การเสียรูป และเสถียรภาพโดยรวมของโครงสรางรวมดวย 

(3) กําลังรับโมเมนตดัดระบุของรอยตอ ( PRnM , ) ตองมีคาไมนอยกวารอยละ 50 ของกําลัง 

รับโมเมนตดัดพลาสติกระบุของคานที่มาตอ สําหรับกรณีอาคารชั้นเดียว กําลังรับโมเมนตดัด

ระบุของรอยตอ ( PRnM , ) ตองมีคาไมนอยกวารอยละ 50 ของกําลังรับโมเมนตดัดพลาสติก

ระบุของเสา 

(4) กําลังรับแรงเฉือนท่ีตองการคํานวณเชนเดียวกับรอยตอแบบยึดแนน ในขอ 5.2.2(1) โดยแทน 

pM  ในสมการ (9) ดวย PRnM ,   
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บทที่ 6  
โครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวปานกลาง 

โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง จัดเปน โครงตานแรงดัดที่สามารถเกิดการเสียรูป 

แบบไมยืดหยุนไดมากกวาโครงตานแรงดัดธรรมดาดังที่กลาวไวในบทที่ 5 การจัดใหระบบโครงสรางเปน 

แบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง คือการออกแบบใหชิ้นสวนโครงสรางมีความสามารถตานทาน

การเสียรูปแบบไมยืดหยุนไดในระดับหนึ่ง ซึ่งการเสียรูปดังกลาว เกิดจากการครากดัดของคานและเสา 

และการครากเฉือนของเขตแผงรอยตอเสาและคาน 

6.1 ขอกําหนดขององคอาคาร 

(1) คานตองมีค้ํายันตามขอกําหนดการค้ํายันองคอาคารที่มีความเหนียวปานกลางในขอ 4.2.1 นอกจากนี้ 

ตองค้ํายันคานในตําแหนงใกลกับแรงกระทําแบบจุด ตําแหนงที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาตัด และตําแหนงที่

อาจเกิดจุดหมุนพลาสติกในโครงตานแรงดัด การติดตั้งค้ํายันและการใหรายละเอียดรอยตอตองเปนไป

ตามขอกําหนดในบทที่ 11 สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิงขอกําหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 

หรือจัดใหมกีารทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที่ 12 

กําลังรับแรงของค้ํายันดานขางที่ตําแหนงจุดหมุนพลาสติกตองเปนไปตามขอกําหนดการค้ํายันพิเศษที ่

จุดหมุนพลาสติกในขอ 4.2.3 

(2) คานและเสาตองเปนไปตามขอกําหนดหนาตัดองคอาคารท่ีมีความเหนียวปานกลางในขอ 4.1  

คานเหล็กในโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลางสามารถออกแบบใหเปนคานคอมโพสิตรวมกับพ้ืน

คอนกรีตเสริมเหล็กในการรับน้ําหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโนมถวงได 

(3) โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลางไมอนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงหนาตัดแบบฉับพลัน การเจาะร ู

หรือการบากแผนปกในบริเวณจุดหมุนพลาสติก ยกเวนกรณีที่มีการทดสอบหรือวิธีการอ่ืนเพื่อยืนยันวา

ชิ้นสวนโครงสรางสามารถพัฒนาจุดหมุนพลาสติกไดตามการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นที่ตองการ 

รายละเอียดของรอยตอตองเปนไปตามขอกําหนดของรอยตอใน บทที่  11 รอยตอประเภทอ่ืน 

ตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรือมีการทดสอบตามขอกําหนดในบทท่ี 12 ของมาตรฐานนี้ 

(4) บริเวณปลายคานท่ีมีการเสียรูปแบบไมยืดหยุนหรือปลายคานที่ เกิดจุดหมุนพลาสติก ตองไดรับ 

การออกแบบเปนเขตปกปอง นอกจากนี้ เขตปกปองตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.3  

ขอบเขตของเขตปกปองตองเปนไปตามขอกําหนดรอยตอในบทที่ 11 สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิง

ขอกําหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรือจัดใหมกีารทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที ่12  
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สําหรับรอยตอที่ไมมีการเสริมกําลัง (unreinforced connections) บริเวณของเขตปกปองคือระยะจาก

หนาเสาถึงรอยละ 50 ของความลึกคานโดยวัดออกจากตําแหนงจุดหมุนพลาสติก 

6.2 ขอกําหนดของรอยตอ 

(1) รอยตอเชื่อมตอไปนี้จัดเปนรอยเชื่อมวิกฤติ และตองเปนไปตามขอกําหนดโลหะเชื่อมในขอ 3.4 สําหรับ

รายละเอียดและวิธีการเชื่อม ตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M และมาตรฐาน 

AWS D1.8/D1.8M 
 

(ก) รอยเชื่อมแบบรองในตําแหนงที่มีการตอทาบเสา 

(ข) รอยเชื่อมที่ฐานเสา ยกเวนกรณีที่สามารถพิสูจนไดวาฐานเสาถูกปองกันไมใหเกิดจุดหมุนเนื่องจาก

การยึดรั้ง และไมมีแรงดึงเกิดข้ึนภายใตการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา 

(ค) รอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดของแผนปกคานและแผนเอวคานกับเสา ยกเวนกรณีที่กําหนดให 

เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 11 สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิงขอกําหนดตามมาตรฐาน 

AISC 358-10 หรือจัดใหมีการทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที่ 12 
 

(2) รอยตอระหวางเสาและคานที่ใชในระบบตานแรงแผนดินไหวตองเปนไปตามขอกําหนด ดังนี ้
 

(ก) รอยตอตองสามารถรองรับมุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นไดไมนอยกวา 0.02 เรเดียน 

(ข) กําลังรับโมเมนตดัดของรอยตอท่ีหนาเสาในกรณีที่มุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นเทากับ  

0.02 เรเดียนตองมีคาไมนอยกวารอยละ 80 ของกําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุของคาน 

ที่มาตอยึด 

รอยตอเสาและคานที่ใชในระบบตานแรงแผนดินไหวตองเปนไปตามขอกําหนดในขางตนหากเลือกใช

รอยตอตามที่ระบุในบทท่ี 11 สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิงขอกําหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 

หรือจัดใหมกีารทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที่ 12 

(3) กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของรอยตอใหคํานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา  

ในการคิดแรงแผนดินไหวขยายคา แรงในแนวราบที่คํานึงถึงตัวประกอบกําลังสวนเกิน ( mhE ) คํานวณได

จาก 

  hpymh LMRE /1.12      (11) 
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โดยที ่ hL   =  ระยะหางระหวางจุดหมุนพลาสติกของคานท่ีไดจากการทดสอบ หากไมไดทําการ

ทดสอบ ใหใชคาตามขอกําหนดของรอยตอในบทท่ี 11 หรือขอกําหนดสําหรับ

รอยตอประเภทอื่นตามมาตรฐาน AISC 358-10 (มิลลิเมตร) 

 pM  =  กําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุ (นิวตัน มิลลิเมตร) 

 yR    =  อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังกับกําลังครากระบุต่ําสุด 

สมการ (11) ใชเพ่ือคํานวณแรงในแนวราบสําหรับรอยตอในขางตน สําหรับกรณีท่ีใชรอยตอที่มีการกําหนดคา

กําลังรับแรงเฉือน ใหอางอิงขอกําหนดในบทที่ 11 สําหรับรอยตอประเภทอื่น ใหอางอิงขอกําหนดตาม

มาตรฐาน AISC 358-10 หรือจัดใหมีการทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที่ 12 

(4) เขตแผงรอยตอเสาและคาน 

โครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวปานกลางไมมีขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับเขตแผงรอยตอเสาและคาน  

แตควรตรวจสอบกําลังรับแรงเฉือนของเขตแผงรอยตอเสาและคานตามมาตรฐาน AISC 360-10 โดยกําลังรับ

แรงเฉือนที่ตองการของเขตแผงรอยตอเสาและคานคํานวณไดจากโมเมนตดัดที่ปลายคานที่ไดจากการรวมแรง

แบบไมพิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคาและเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี ้

(1) แผนเหล็กตอเนื่องตองเปนไปตามขอกําหนดของโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษในขอ 7.3.4 

(2) การตอทาบเสาตองเปนไปตามขอกําหนดการตอทาบเสาในขอ 4.5.4 และหากใชการเชื่อมใน 

การตอทาบเสา รอยเชื่อมตองเปนแบบรองทะลุตลอด HM pc /  

ในการยึดดวยสลักเกลียวในการตอทาบเสา รอยตอตองมีกําลังตานทานโมเมนตดัดอยางนอยเทากับ 

xyy ZFR  สําหรับวิธี LRFD หรือ 5.1/xyy ZFR  สําหรับวิธี ASD โดยที่ xZ  คือ โมดูลัสพลาสติกของหนาตัด

รอบแกน x  ของเสาท่ีมีขนาดเล็กกวา กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของการตอทาบเอวเสาตองไมนอยกวา 

HM pc /  สําหรับวิธี LRFD หรือ  HM pc 5.1/  สําหรับวิธี ASD โดยที่  pcM  คือ ผลรวมของ 

กําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุของเสาที่อยูเหนือและอยูใตรอยตอทาบเสา 
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บทที่ 7  
โครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษ 

โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ จัดเปนโครงตานแรงดัดที่สามารถเกิดการเสียรูปแบบไมยืดหยุน 

ไดมากกวาโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลางดังที่กลาวไวในบทที่ 6 การจัดใหระบบโครงสรางเปนแบบ

โครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษ คือการออกแบบชิ้นสวนเสาใหมีกําลังรับแรงสูงกวากําลังรับแรงของคาน

ภายหลังการเกิดสภาวะครากและพฤติกรรมความเครียดแข็งเพ่ิมขึ้น ชิ้นสวนเสาตองสามารถเกิดการคราก

เนื่องจากแรงดัดได สงผลใหระบบโครงสรางมีความสามารถตานทานการเสียรูปแบบไมยืดหยุนไดมากท่ีสุดเมื่อ

เทียบกับระบบโครงตานแรงดัดธรรมดาหรือโครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวปานกลาง 

7.1 ขอกําหนดขององคอาคาร 

(1) คานและเสาตองเปนไปตามขอกําหนดขององคอาคารที่มีความเหนียวสู ง ดั งแสดงในขอ 4.1  

และคานเหล็กในโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษสามารถออกแบบใหเปนคานคอมโพสิตรวมกับพ้ืน

คอนกรีตเสริมเหล็กในการรับน้ําหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโนมถวงได 

(2) ภายในบริเวณจุดหมุนพลาสติก ไมอนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปกคานอยางฉับพลัน การเจาะร ู

รวมถึงการบากแผนปก ยกเวนกรณีที่มีการทดสอบหรือวิธีการอ่ืนเพ่ือยืนยันวาชิ้นสวนโครงสรางสามารถ

พัฒนาจุดหมุนพลาสติกไดตามการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นที่ตองการ รายละเอียดของรอยตอตอง

เปนไปตามขอกําหนดของรอยตอในบทท่ี 11 สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิงขอกําหนด 

ตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรือจัดใหมีการทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที่ 12 

(3) บริเวณปลายคานท่ีมีการเสียรูปแบบไมยืดหยุนหรือปลายคานที่ เกิดจุดหมุนพลาสติก ตองไดรับ 

การออกแบบเปนเขตปกปอง นอกจากนี้ เขตปกปองตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.3 

ขอบเขตของเขตปกปองตองเปนไปตามขอกําหนดรอยตอในบทที่ 11 สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิง

ขอกําหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรือจัดใหมกีารทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที่ 12  

สําหรับรอยตอที่ ไมมีการเสริมกําลังบริเวณของเขตปกปอง คือระยะจากหนาเสาถึงรอยละ 50  

ของความลึกคานโดยวัดออกจากตําแหนงจุดหมุนพลาสติก 

7.2 ขอกําหนดของระบบโครงสราง 

7.2.1 รอยตอของเสาและคาน ตองเปนไปตามสมการ 

0.1*

*





pb

pc

M

M
      (12) 
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โดยที ่  *
pcM = ผลรวมของกําลังรับโมเมนตดัดระบุของเสาท่ีอยูดานบนและดานลางของ

รอยตอเสาและคานเทียบกับแนวก่ึงกลางคาน โดยคํานึงถึงการลดกําลัง

เนื่องจากแรงอัดในเสา ซึ่งคาํนวณไดจาก 
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FZM *  วิธี LRFD  (13) 
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5.1*  วิธี ASD  (14) 

   สําหรับกรณี ท่ีก่ึงกลางคานทั้งสองดานที่ตอกับเสาไมอยูในแนวเดียวกัน  

ใหพิ จารณาแนวก่ึงกลางคานจากเสนแบงครึ่ งระหวางแนวก่ึงกลาง 

คานทั้งสอง 

  *
pbM = ผลรวมของกําลังรับโมเมนตดัดที่คาดหวังของคาน โดยคิดผลของแรงจาก 

จุดหมุนพลาสติกที่มีตอแนวก่ึงกลางเสา 

    uvbybypb MZFRM 1.1*  วิธี LRFD  (15) 

    avbybypb MZFRM 5.11.1*
 วิธี ASD  (16) 

สําหรับกรณีที่ใชรอยตอลดหนาตัดคาน สามารถคํานวณ  *
pbM  ไดจาก 

     uvRBSybypb MZFRM 1.1*
 วิธี LRFD  (17) 

     avRBSybypb MZFRM 5.11.1*  วิธี ASD  (18) 

โดยที ่ gA  = พื้นที่หนาตัดทั้งหมดของเสา (ตารางมิลลิเมตร) 

  ybF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของคาน (เมกะปาสกาล) 

  ycF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของเสา (เมกะปาสกาล) 

  avM  = โมเมนตดัดเพ่ิมเติมเนื่องจากแรงเฉือนจากตําแหนงจุดหมุนพลาสติก

ไปยังแนวกึ่งกลางเสา สําหรับการรวมแรงตามวิธี ASD (นิวตัน 

มิลลิเมตร) 

  uvM  = โมเมนตดัดเพ่ิมเติมเนื่องจากแรงเฉือนจากตําแหนงจุดหมุนพลาสติก

ไปยังแนวก่ึงกลางเสา สําหรับการรวมแรงตามวิธี LRFD (นิวตัน 

มิลลิเมตร) 

  acP  =  กําลังรับแรงอัดที่ตองการของเสาที่ไดจากการรวมแรงตามวิธี ASD 

โดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา (นิวตัน) 
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  ucP  =  กําลังรับแรงอัดท่ีตองการของเสาที่ไดจากการรวมแรงตามวิธี LRFD 

โดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา (นิวตัน) 

  bZ  =  โมดูลัสหนาตัดพลาสติกของคาน (มิลลิเมตร3) 

  cZ  =  โมดูลัสหนาตัดพลาสติกของเสา (มิลลิเมตร3) 

  RBSZ   =  โมดูลัสหนาตัดพลาสติกนอยสุดของคานที่มีรอยตอลดหนาตัด 

(มิลลิเมตร3) 

อยางไรก็ตาม อนุญาตใหสามารถยกเวนขอกําหนดในขางตนได หากเสาเปนไปตามกรณีใด

กรณีหนึ่งดังนี ้

(1) เสามีกําลังรับแรงอัดที่ตองการ ( rcP ) นอยกวารอยละ 30 ของกําลังรับแรงอัดของเสา ( cP ) 

จากการรวมแรงแบบไมพิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคา และตองเปนไปตามเงื่อนไขขอใด 

ขอหนึ่งดังนี ้
 

(ก) เสาที่พิจารณา จัดเปนเสาในอาคารชั้นเดียวหรือเปนเสาชั้นบนสุดของอาคารหลายชั้น 

(ข) ผลรวมกําลังรับแรงเฉือนของเสาที่ไมพิจารณาในชั้นมีคานอยกวารอยละ 20 ของผลรวม

กําลังรับแรงเฉือนในทิศทางเดียวกันของเสาทุกตนของโครงตานแรงดัดในชั้นนั้น  

และผลรวมของกําลังรับแรงเฉือนของเสาที่ไมพิจารณามีคานอยกวารอยละ 33 ของกําลัง

รับแรงเฉือนของเสาทุกตนในโครงตานแรงดัดที่อยูในแนวเดียวกัน โดยเสาที่อยูในแนว

เดียวกันเปนเสาที่มีระยะเยื้องไมเกินรอยละ 10 ของระยะหางของเสาในทิศทางตั้งฉาก

กับแนวเสา 

โดยที่  gycc AFP   (วิธี LRFD)  (19) 

  5.1/gycc AFP   (วิธี ASD)  (20) 

และ  ucrc PP   (วิธี LRFD) และ acrc PP   (วิธี ASD)  (21) 

(2) เสาในชั้นใดชั้นหนึ่งมีอัตราสวนของกําลังรับแรงเฉือนตอคาแรงเฉือนท่ีตองการของชั้นดังกลาว 

มากกวารอยละ 50 ของชั้นที่อยูสูงถัดไป 

7.2.2 คานตองมีการค้ํายันตามขอกําหนดการค้ํายันองคอาคารที่มีความเหนียวพิเศษในขอ 4.2.2 

นอกจากนี้ ตองค้ํายันคานในตําแหนงใกลกับแรงกระทําแบบจุด ตําแหนงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หนาตัด และตําแหนงที่อาจเกิดจุดหมุนพลาสติกในโครงตานแรงดัด การติดตั้งค้ํายันและการให

รายละเอียดรอยตอตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 11 สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิง

ขอกําหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรือจัดใหมกีารทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที่ 12 
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7.2.3 การค้ํายันรอยตอของเสาและคาน 

(1) รอยตอที่มีการค้ํายัน 

กรณีที่แผนเอวคานและแผนเสาอยูในระนาบเดียวกัน และเสาอยูในชวงยืดหยุนนอกเขต

แผงรอยตอเสา แผนปกเสาท่ีรอยตอเสาและคานตองมีค้ํายันที่ระดับของแผนปกบนของคาน 

โดยสมมตใิหเสาจัดอยูในชวงยืดหยุนสําหรับกรณทีี่   ** / pbpc MM  มีคามากกวา 2.0 

ในกรณีที่เสามีพฤติกรรมแบบไมยืดหยุนนอกเขตแผงรอยตอเสาและคาน ค้ํายันตอง

เปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) แผนปกเสาตองมีการค้ํายันดานขางที่ระดับแผนปกบนและแผนปกลางคาน การค้ํายัน

แผนปกเสาทําไดโดยการค้ํายันดวยองคอาคารหรือแผนพ้ืนยึดติดเขากับแผนปกเสาที่

ตําแหนงหรือบริเวณใกลกับตําแหนงที่ตองการค้ํายันเพ่ือปองกันการโดงเดาะออก

ดานขาง หรือการค้ํายันทางออมโดยอาศัยสติฟเนสขององคอาคารและรอยตอที่ไมไดยึด

โดยตรงกับแผนปกเสา แตมีการค้ํายันผานเอวเสาหรือแผนเหล็กเสริมกําลัง 

(ข) ค้ํายันที่แตละดานของแผนปกเสาตองออกแบบใหมีกําลังอยางนอยรอยละ 2 ของกําลัง

ของแผนปกคานซึ่งคํานวณไดจาก bffy tbF  สําหรับวิธี LRFD หรือ 5.1/bffy tbF  

สําหรับวิธี ASD 
 

(2) รอยตอที่ไมมีการค้ํายัน 

การออกแบบเสาท่ีมีรอยตอระหวางเสาและคานทีไ่มมีการค้ํายันในทิศทางตั้งฉากกับแกน

องคอาคารโครงตานแรงแผนดินไหว ใหใชระยะหางระหวางค้ํายันที่อยูติดกันเปนความยาวเสา

ในการคํานวณการโกงเดาะในทิศทางตั้งฉากกับแกนองคอาคารโครงตานแรงแผนดินไหวและ

ตองเปนไปตามมาตรฐาน AISC 360-10 ยกเวนในกรณดัีงนี ้

(ก) กําลังรับน้ําหนักที่ตองการของเสาตองคํานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหว

ขยายคา โดยแรงในแนวราบท่ีคํานึงถึงตัวประกอบกําลังสวนเกิน ( mhE ) ตองไมเกิน 

รอยละ 125 ของกําลังรับแรงของโครงตานแรงดัด สําหรับคํานวณจากกําลังรับ 

โมเมนตดัดของคานหรือกําลังรับแรงเฉือนของเขตแผงรอยตอเสาและคาน 

(ข) อัตราสวนความชะลูด ( rL / ) ของเสาตองไมเกิน 60 โดยที่ L  คือความยาวของเสา 

และ r  คือ รัศมีไจเรชัน 
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(ค) กําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการของเสาในทิศทางตั้งฉากกับแกนองคอาคารโครงตาน- 

แรงดัดตองพิจารณาโมเมนตดัดที่เกิดจากแรงในปกคานตามที่ระบุขอ 7.2.3(1)(ข)  

และผลของโมเมนตดัดลําดับที่สองเนื่องจากการเคลื่อนที่ดานขางของแผนปกเสา 

รวมดวย 

7.3 ขอกําหนดของรอยตอ 

7.3.1 รอยเชื่อมวิกฤต ิ
 

รอยตอเชื่อมตอไปนี้จัดเปนรอยเชื่อมวิกฤติ และตองเปนไปตามขอกําหนดโลหะเชื่อม 

ในขอ 3.4 สําหรับรายละเอียดและวิธีการเชื่อม รวมทั้งการจัดเตรียมและการประกอบรอยตอ 

ตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M และมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M 

(1) รอยเชื่อมแบบรองในตําแหนงที่มีการตอทาบเสา 

(2) รอยเชื่อมที่ฐานเสา ยกเวนกรณีท่ีสามารถพิสูจนไดวาฐานเสาถูกปองกันไมใหเกิดจุดหมุน

เนื่องจากการยึดรั้ง และไมมีแรงดึงเกิดข้ึนภายใตการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา 

(3) รอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดของแผนปกคานและแผนเอวคานกับเสา ยกเวนกรณีที่กําหนดให

เปนไปตามขอกําหนดในบทที่  11 สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิงขอกําหนดตาม

มาตรฐาน AISC 358-10 หรือจัดใหมีการทดสอบรอยตอตามขอกําหนดในบทที่ 12 

7.3.2 รอยตอของเสาและคาน 
 

รอยตอของเสาและคานในระบบตานแรงแผนดินไหวตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

(1) รอยตอตองสามารถรองรับมุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นไดไมนอยกวา 0.04 เรเดียน 

(2) กําลังรับโมเมนตดัดของรอยตอที่หนาเสาในกรณที่มุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นเทากับ 

0.04 เรเดียน ตองมีคาไมนอยกวารอยละ 80 ของกําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุของคาน

ที่มาตอยึด 
 

รอยตอเสาและคานที่ใชในระบบตานแรงแผนดินไหวตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 7.3.2(1) 

และขอ 7.3.2(2) หากเลือกใชรอยตอตามที่ระบุในบทที่  11 สําหรับรอยตอประเภทอื่น  

ใหอางอิงขอกําหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 หรือจัดให มีการทดสอบรอยตอตาม

ขอกําหนดในบทท่ี 12 
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(3) กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของรอยตอใหคํานวณจากการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหว 

ขยายคา ซึ่งในการคิดแรงแผนดินไหวขยายคา ผลของแรงในแนวราบที่รวมตัวประกอบกําลัง

สวนเกิน ( mhE ) คํานวณไดจาก 

  hpymh LMRE /1.12    (22) 

โดยที ่ hL  = ระยะหางระหวางจุดหมุนพลาสติกของคานที่ไดจากการทดสอบ หาก

ไมไดทําการทดสอบ ใหใชคาตามขอกําหนดของรอยตอในบทที่ 11 

หรือขอกําหนดสําหรับรอยตอประเภทอื่นตามมาตรฐาน AISC  

358-10 (มิลลิเมตร) 

 pM  =  กําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุ (นิวตัน มิลลิเมตร) 

 yR  =  อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังครากระบุต่ําสุด 

7.3.3 เขตแผงรอยตอเสาและคาน 

(1) กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของเขตแผงรอยตอเสาและคานตองคํานวณจากผลรวมของ

โม เมนตที่ ได จากการฉาย (project) โม เมนต ดั ดที่ จุ ดหมุนพลาสติ กมาที่ ห น า เสา  

กําลังรับแรงเฉือนออกแบบมีเทากับ nvR  สําหรับวิธี LRFD และเทากับ vnR /  สําหรับวิธี 

ASD โดยที ่ v  = 1.0 และ v  = 1.50 โดย nR  คํานวณไดตามมาตรฐาน AISC 360-10 

(2) ในกรณี ที่ มี การใช แผน เสริมความหนา (doubler plate) ความหนาแต ละชิ้ นส วน 

ของแผนเอวเสาและแผนเสริมความหนาตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

  90/zz wdt      (23) 

โดยที ่ zd  =   ftd 2  ของคานที่ลึกกวาที่รอยตอ (มิลลิเมตร) 

 t  =  ความหนาของแผนเอวเสา หรือแผนเสริมความหนา (มิลลิเมตร) 

 zw  = ความกวางของเขตแผงรอยตอเสาและคานระหวางปกเสา (มิลลิเมตร) 

สําหรับกรณีที่มีการปองกันการโกงเดาะเฉพาะที่ของแผนเอวเสาและแผนเสริมความหนาโดย

การเชื่อมแผนเสริมความหนาเขากับแผนเอวเสาดวยรอยเชื่อมแบบอุดรูกลม (plug weld) 

อยางนอย 4 จุด ความหนารวมทั้งหมดของเขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตาม 

สมการ (23) 

(3) สําหรับแผนเอวเสามีความหนานอยกวาขอกําหนดในขอ 7.3.3(2) ตองทําการเชื่อมติดโดยตรง

กับแผนเสริมความหนา สําหรับกรณีอื่น การติดตั้งแผนเสริมความหนาสามารถเชื่อมติดกับ
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แผ น เอว เส าโดยตรงหรือติ ดห างจากแผน เอว เสาได ดั งรูป ที่  2 โดยที่ ก ารต อ ยึ ด 

แผนเสริมความหนามีขอกําหนดดังนี้  
 

(ก) กรณีแผนเสริมความหนาติดกับเอวเสาโดยตรง (รูปที่ 2(ก) และ (ข)) 

แผนเสริมความหนาตองเชื่อมติดกับแผนปกเสาเพื่อใหสามารถพัฒนากําลังไดเต็ม

ความหนาของแผนเสริมความหนาโดยใชรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด (รูปที่ 2(ก)) หรือ

รอยเชื่อมแบบพอก และในกรณที่ไมใชแผนเหล็กตอเนื่อง แผนเสริมความหนาตองทํา

การเชื่อมแบบพอกทั้งดานบนและดานลาง (รูปที่ 2(ข)) เพ่ือใหสามารถรับแรงท่ีถายเขา

แผนเสริมความหนาได 

(ข) กรณีแผนเสริมความหนาไมติดกับเอวเสา (รูปที่ 2(ค)) 

แผนเสริมความหนาตองเชื่อมติดกับแผนปกเสา เพ่ือใหสามารถพัฒนากําลังไดเต็ม

ความหนาของแผนเสริมความหนาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด โดยแผนเสริม 

ความหนาตองถูกติดตั้งเปนคูและตองมีความสมมาตร โดยหางจากแผนเอวเสาในชวง

ระหวางรอยละ 33 และรอยละ 66 ของระยะหางระหวางปลายแผนปกคานและแนว

ก่ึงกลางเสา 

(ค) กรณีแผนเสริมความหนาและแผนเหล็กตอเนื่อง (รูปที่ 2(ง)) 

แผนเสริมความหนาตองเชื่อมติดกับแผนเหล็กตอเนื่อง เพ่ือใหมีเสนทางการถายแรง

เขาสูแผนเสริมความหนาได 

(ง) กรณีแผนเสริมความหนาแตไมมแีผนเหล็กตอเนื่อง (รูปที่ 2(จ)) 

กรณีท่ีไมมีการใชแผนเหล็กตอเนื่อง แผนเสริมความหนาตองมีชวงยื่นออกจาก

ดานบนและดานลางของคานที่มีความลึกมากกวา โดยมีระยะยื่นออกไปอยางนอย 150 

มลิลิเมตร 
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(ก) (ข) (ค) 

 

 (ง) (จ) 

รูปท่ี 2 ตัวอยางการตอยึดแผนเสริมความหนากับหนาตัดเสา 

(ขอ 7.3.3) 

7.3.4 แผนเหล็กตอเนื่อง 

(1) รอยตอระหวางเสาและคานโดยท่ัวไปควรมแีผนเหล็กตอเนื่อง ยกเวนในกรณดีงัน้ี 
 

(ก) รอยตอระหวางเสาและคานที่ผานการทดสอบหรือมีการพิสูจนวามีความเหนียวอยูใน

ระดับที่ตองการตามบทที่ 12 หรือมีความสอดคลองกันระหวางการใหรายละเอียดของ

รอยตอและระดับความเหนียวตามที่กําหนดในมาตรฐาน AISC 358-10 

(ข) กรณีแผนปกคานเชื่อมกับแผนปกเสาของหนาตัดปกกวาง (wide-flange) หรือหนาตัด

ประกอบรูปตัวไอ (I-shape built-up section) ท่ีความหนาของแผนปกเสาเปนไปตาม

ขอกําหนดดังนี ้

รอยเช่ือม 

แผนเหล็กตอเนื่อง 

แผนเสริมความหนา 

อยางนอย 150 มิลลิเมตร 

อยางนอย 150 มิลลิเมตร 
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tbt 8.14.0     (24) 

และ   
6
bf

cf

b
t       (25) 

โดยที ่ ybF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนปกคาน (เมกะปาสกาล) 

 ycF  =  กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนปกเสา (เมกะปาสกาล) 

 ybR   = อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังคราก

ระบุต่ําสุดของคาน 

 ycR  = อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังคราก

ระบุต่ําสุดของเสา 

 bfb  = ความกวางของแผนปกคาน (มิลลิเมตร) 

 bft  = ความหนาของแผนปกคาน (มิลลิเมตร) 

(ค) กรณีแผนปกคานเชื่อมกับแผนปกเสาของหนาตัดรูปตัวไอที่ใชประกอบเปนหนาตัด 

รูปกลอง มีความหนาของแผนปกเสาดังสมการ 
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และ  
12
bf

cf

b
t         (27) 

(ง) กรณีใชรอยตอสลักเกลียว แผนเหล็กตอเนื่องที่ใชตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 11 

สําหรับรอยตอประเภทอ่ืน ใหอางอิงขอกําหนดตามมาตรฐาน AISC 358-10 

(2) ความหนาของแผนเหล็กตอเนื่องตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้
 

(ก) สําหรับรอยตอเสาและคานที่มีคานมาเชื่อมตอดานเดียว (one-sided connections) 

แผนเหล็กตอเนื่องตองมีความหนาอยางนอยเทากับรอยละ 50 ของความหนาของ 

แผนปกคาน 

(ข) สําหรับรอยตอเสาและคานที่มีคานมาเชื่อมตอสองดาน (two-sided connections) 

แผนเหล็กตอเนื่องตองมีความหนาอยางนอยเทากับความหนาของแผนปกคานที่หนา

มากกวาที่มาตอกับแตละดานของเสา 
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(3) แผนเหล็กตอเนื่องตองตอเชื่อมกับแผนปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด สวนการเชื่อม

แผนเหล็กตอเนื่องกับแผนเอวเสาสามารถใชรอยเชื่อมแบบรองหรือรอยเชื่อมแบบพอกได  

โดยกําลังท่ีตองการของรอยเชื่อมระหวางแผนเหล็กตอเนื่องกับแผนเอวเสาตองไมต่ํากวาคาท่ี

นอยทีสุ่ดตามขอพิจารณาดังนี ้
 

(ก) ผลรวมของกําลังรับแรงดึงออกแบบของแผนเหล็กตอเนื่องบริเวณที่ยึดติดกับแผนปกเสา

ทีม่คีานมาตอยึด 

(ข) กําลังรับแรงเฉือนออกแบบของแผนเหล็กตอเนื่องบริเวณที่ยึดติดกับแผนเอวเสา 

(ค) กําลังรับแรงเฉือนออกแบบของเขตแผงรอยตอเสาและคาน 

(ง) ผลรวมของกําลังครากที่คาดหวังของแผนปกคานที่ถายแรงเขาแผนเหล็กตอเนื่อง 

7.3.5 การตอทาบเสา 

การตอทาบเสาตองเปนตามขอกําหนดในขอ 4.5.4 และมีขอกําหนดเพ่ิมเติมดังนี ้

(1) ในการตอทาบเสาดวยการเชื่อม ตองใชการเชื่อมแบบรองทะลุตลอด 

(2) สําหรับการตอทาบเสาดวยสลักเกลียว รอยตอทาบตองมีกําลังรับโมเมนตดัดที่ตองการ 

อย างน อย เท า กับ  xyy ZFR  สํ าห รับ วิ ธี  LRFD ห รือ  5.1/xyy ZFR  สํ าห รับ วิ ธี  ASD  

ของเสาตนที่เล็กกวา และรอยตอทาบแผนเอวเสาตองมีกําลังตานทานแรงเฉือนที่ตองการไม

นอยกวา HM pc /  สําหรับวิธี LRFD หรือ  HM pc 5.1/  สําหรับวิธี ASD โดยที ่

 pcM  คือ ผลรวมของกําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุของเสาท่ีอยูดานบนและดานลาง

ของรอยตอทาบเสา  
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บทที่ 8  
โครงแกงแนงตรงศูนยธรรมดา 

โครงแกงแนงเปนระบบโครงสรางที่นิยมใชเพ่ือตานแรงแผนดินไหวและแรงลมเนื่องจากชิ้นสวนโครงสราง

ตามแนวทแยงเปนองคอาคารหลักที่ทําหนาที่รับแรงดานขางและมีสวนชวยในการเพิ่มเสถียรภาพใหระบบ

โครงสรางโดยรวม รูปแบบของโครงแกงแนงที่ใชโดยทั่วไปแสดงดังรูปที่ 3 ภายใตแรงแผนดินไหว ชิ้นสวน

แกงแนงอาจเกิดจุดหมุนพลาสติกและมีการถายแรงไปยังเสาและคานท่ีรอยตอของชิ้นสวนแกงแนง สงผลให

การออกแบบโครงแกงแนงเพ่ือตานทานแรงแผนดินไหวตองพิจารณาใหเสา คาน และรอยตอมีกําลังและ

ความสามารถในการเสียรูปท่ีสอดคลองกับขนาดของแรง และการหมุนที่จุดหมุนพลาสติกของแกงแนง 

มาตรฐานนี้ครอบคลุมการออกแบบระบบโครงแกงแนงสามประเภทคือ โครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยธรรมดา 

(ordinary steel concentric braced frame, OCBF) โครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยที่มีความเหนียวพิเศษ 

(special steel concentric braced frame, SCBF) และโครงแกงแนงเหล็ก เยื้องศูนย  (eccentrically 

braced frame, EBF) โดยท่ีขอกําหนดในการออกแบบโครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยที่มีความเหนียวพิเศษและ

โครงแกงแนงเหล็กเยื้องศูนยเปนไปตามรายละเอียดในบทที่ 9 และบทที่ 10 การจําแนกระหวางโครงแกงแนง

ตรงศูนยและโครงแกงแนงเยื้องศูนยพิจารณาไดจากระยะเยื้องศูนย (eccentricity) ของชิ้นสวนแกงแนง 

ซึ่งโครงแกงแนงตรงศูนยคือโครงแกงแนงท่ีชิ้นสวนแกงแนงมีระยะเยื้องศูนยนอยกวาความลึกของคาน 

นอกจากนี้ การออกแบบโครงแกงแนงตองพิจารณาผลของระยะเยื้องที่มีตอองคอาคารรวมดวย 

    
(ก) โครงแกงแนงรูปตัววี 

(V-braced) 

(ข) โครงแกงแนงรูปตัววีคว่ํา 

(inverted V-braced) 

(ค) โครงแกงแนงรูปตวัเอกซ 

(X-braced) 

(ง) โครงแกงแนงแบบทแยง 

(diagonal braced) 

รูปท่ี 3 รูปแบบของโครงแกงแนง 

(ขอ 8) 

โครงแกงแนงเหล็กตรงศนูยธรรมดาจัดเปนระบบโครงแกงแนงที่มีความเหนียวนอยกวาโครงแกงแนงเหล็ก-

ตรงศูนยท่ีมีความเหนียวพิเศษและโครงแกงแนงเหล็กเยื้องศูนย สงผลใหตองทําการออกแบบระบบโครงสราง

ใหมีกําลังในการรับแรงดานขางมากกวาโครงแกงแนงทั้งสองระบบที่กลาวมา 
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8.1 ขอกําหนดของระบบโครงสราง 

8.1.1 โครงแกงแนงรูปตัววี และโครงแกงแนงรูปตัววีคว่ํา 
 

สําหรับโครงแกงแนงรูปตัววีและโครงแกงแนงรูปตัววีคว่ํา บริเวณรอยตอระหวางแกงแนงและ

คานตองมีความตอเนื่องและเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

8.1.1.1 กําลังที่ ตองการสามารถคํานวณไดจากการรวมแรงตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน 

การออกแบบอาคารตานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (มยผ.1302) โดยสมมติให

แกงแนงไมมีสวนรวมในการรับน้ําหนักเนื่องจากแรงโนมถวง และสําหรับการรวมแรงที่

พิจารณาแรงแผนดินไหว สามารถคํานวณแรงแผนดินไหวที่ถายเขาชิ้นสวนแกงแนงได

ดังนี้ 

(1) แรงดึงในแกงแนง ใหใชคานอยทีสุ่ดของคาดังนี้ 

(ก) กําลังครากที่คาดหวังภายใตแรงดึงของแกงแนง มีคาเทากับ gyy AFR  

(ข) ผลของแรงท่ีพิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคา 

(ค) แรงสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นไดในระบบโครงสราง 

(2) แรงอัดในแกงแนง สมมติใหมีคาเทากับรอยละ 30 ของกําลังรับแรงอัดระบุ 

8.1.1.2 ชิ้นสวนแกงแนงตองมีการค้ํายันดานขางที่จุดตัดชิ้นสวน ยกเวนกรณีที่แกงแนงมีกําลัง

และสติฟเนสในทิศออกนอกระนาบเพียงพอในการรักษาเสถียรภาพของโครงสราง

โดยรวม 
 

8.1.2 โครงแกงแนงรูปตัวเค (K-braced) 

โครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยธรรมดาไมอนุญาตใหมีการใชโครงแกงแนงรูปตัวเค 

8.2 ขอกําหนดขององคอาคาร 

(1) อัตราสวนความกวางตอความหนาของชิ้นสวนหนาตัดแกงแนงตองเปนไปตามขอกําหนดชิ้นสวนที่ม ี

ความเหนียวปานกลางในขอ 4.1  

(2) ชิ้นสวนโครงแกงแนงรูปตัววีและโครงแกงแนงรูปตัววีคว่ําตองมีอัตราสวนความชะลูด ( rKL / ) ไมเกิน 

yFE /4  

(3) กําลังที่ตองการของรอยตอแกงแนงแบบทแยง (diagonal brace connection) ตองพิจารณาผลของแรง

ที่ไดจากการคํานวณโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา ทั้งนี้ กําลังที่ตองการของรอยตอแกงแนงตองมีคา 

ไมเกินกวาคาดังนี ้
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(ก) กําลังครากท่ีคาดหวังของแกงแนงภายใตแรงดึง มีคาเทากับ gyy AFR  สําหรับวิธี LRFD หรือ 

3/2 gyy AFR  สําหรับวิธี ASD  

(ข) กําลังครากที่คาดหวังของแกงแนงภายใตแรงอัดคูณดวย 1.0 สําหรับวิธี LRFD หรือ หารดวย 1.5 

สําหรับวิธี ASD ในกรณีที่กําลังครากหมายของแกงแนงภายใตแรงอัดเปนคาที่นอยกวาระหวาง 

gyy AFR  กับ gcreAF14.1  โดยที่ creF  คือ หนวยแรงวิกฤติ ( crF ) ที่ไดจากการใชหนวยแรงคราก 

ที่คาดหวัง ( yyFR ) แทนคากําลังครากระบุ ( yF ) ในการคํานวณหนวยแรงวิกฤติขององคอาคาร

ภายใตแรงอัด 

(ค) กรณีท่ีใชรูเจาะขนาดใหญกวามาตรฐาน กําลังที่ตองการสําหรับการเลื่อนไถลที่สภาวะขีดสุดของ 

สลักเกลียวตองไมเกินกวาคาการรวมแรงแบบไมพิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคาตามที่กําหนดใน 

มยผ.1302  
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บทที่ 9  
โครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยที่มีความเหนียวพิเศษ 

โครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยที่มีความเหนียวพิเศษคือโครงแกงแนงที่มีการออกแบบใหองคอาคารและ

รอยตอสามารถรองรับการเสียรูปแบบไมยืดหยุนได และยอมใหระบบโครงแกงแนงเกิดการเสียรูป 

แบบไมยืดหยุนจากการโกงเดาะของแกงแนงและการครากของแกงแนงภายใตแรงดึงได 

9.1 การวิเคราะห 

กําลังที่ตองการของเสา คาน และรอยตอสามารถคํานวณโดยใชจากการรวมแรงโดยพิจารณา 

แรงแผนดินไหวขยายคาตามที่กําหนดใน มยผ.1302-52 ในการคํานวณแรงแผนดินไหวขยายคา แรงในแนวราบ

ที่คํานึงถึงตัวประกอบกําลังสวนเกิน ( mhE ) ตองเปนคาที่มากที่สุดที่ไดจากการวิเคราะห 2 วิธ ีดังนี ้

(ก) การวิเคราะหโดยสมมติใหแกงแนงรับแรงไดตามกําลังที่คาดหวังภายใตแรงดงึหรือแรงอัด ในกรณ 

กําลังดึงท่ีคาดหวังของแกงแนงเทากับ gyy AFR   

กําลังอัดที่คาดหวังของแกงแนงเทากับคาที่นอยกวาระหวาง gyy AFR  และรอยละ 114 ของ gcreAF  โดย

ที่ creF  คือ คาหนวยแรงวิกฤติ ( crF ) ที่ไดจากการใชหนวยแรงครากท่ีคาดหวัง ( yyFR ) แทนคากําลังคราก

ระบุ ( yF ) ในการคาํนวณหนวยแรงวิกฤติขององคอาคารภายใตแรงอัด  

 

(ข) การวิเคราะหโดยสมมติใหแกงแนงรับแรงดึงไดตามกําลังที่คาดหวัง สวนแกงแนงรับแรงอัดมีกําลังเทากับ

กําลังท่ีคาดหวังหลังการโกงเดาะ สําหรับกรณีที่กําลังอัดที่คาดหวังหลังการโกงเดาะมีคาสูงสุดเทากับ 

รอยละ 30 ของกําลังรับแรงอัดที่คาดหวังของแกงแนง 
 

9.1.1 กําลังที่ตองการของแกงแนง 

แกงแนงตองคํานวณใหรับแรงอัดหรือแรงดึง โดยไมรวมผลของน้ําหนักบรรทุกเนื่องจาก 

แรงโนมถวง การวิเคราะหตองพิจารณาแรงที่กระทําในระนาบของโครงแกงแนงท้ังสองทิศทาง 

9.1.2 กําลังที่ตองการของเสา 
 

กําลังท่ีตองการของเสาตองมากกวาคาที่นอยที่สุดของคาแรงดังตอไปนี้  

(ก) แรงที่ไดจากการคํานวณโดยการรวมแรงที่พิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคา ซึ่งใหแรงดังกลาว

กระทํากับแบบจําลองโครงสรางที่ไมมีแกงแนงรับแรงอัดในระบบโครงสราง 

(ข) กําลังตานทานการพลิกคว่ําของฐานราก 
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(ค) แรงที่ไดจากวิธีวิเคราะหการตอบสนองของโครงสรางไมเชิงเสนแบบประวัติเวลา (nonlinear 

response history procedure) ตามที่กําหนดใน มยผ. 1302 

9.2 ขอกําหนดของระบบโครงสราง 

9.2.1 สําหรับทุกแนวแกนของแกงแนง ชิ้นสวนแกงแนงรับแรงดึงตองมีสวนรวมในการรับแรงในแนวราบ

อยางนอยรอยละ 30 แตไมเกินรอยละ 70 ของแรงในแนวราบทั้งหมด ยกเวนในกรณีที่แกงแนงรับ

แรงอัดมีกําลังมากกวากําลังท่ีตองการ ภายใตการรวมแรงที่พิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคา โดยที่

แนวของแกงแนง หมายถึง แกงแนงที่มีระยะเยื้องจากระนาบไมเกินรอยละ 10 ของขนาดอาคาร 

ในทิศทางตั้งฉากกับแนวแกงแนง 

9.2.2 สําหรับโครงแกงแนงรูปตัววีและโครงแกงแนงรูปตัววีคว่ํา คานบริเวณจุดตอของแกงแนง 

ตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้
 

(1) คานตองตอเนื่องตลอดระหวางชวงเสา 

(2) คานตองมีการค้ํายันตามขอกําหนดขององคอาคารที่มีความเหนียวปานกลางตามขอ 4.2.1 

และตองมีการค้ํายันท่ีจุดตัดของโครงแกงแนงรูปตัววีและโครงแกงแนงรูปตัววีคว่ํา ยกเวนกรณี

ที่คานมีกําลังและสติฟเนสในทิศออกนอกระนาบเพียงพอในการรักษาเสถียรภาพระหวาง 

จุดค้ํายัน 
 

9.2.3 โครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยท่ีมีความเหนียวพิเศษไมอนุญาตใหมีการใชโครงแกงแนงรูปตัวเค 

9.2.4 โครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยที่มีความเหนียวพิเศษไมอนุญาตใหใชระบบแกงแนงรับแรงดึงเพียง

อยางเดียว (tension-only frame) 

9.3 ขอกําหนดขององคอาคาร 

องคอาคารตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) เสาตองเปนไปตามขอกําหนดขององคอาคารที่มีความเหนียวสูง และคานตองเปนไปตามขอกําหนดของ

องคอาคารที่มีความเหนียวปานกลางตามขอ 4.1 

(2) แกงแนงตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 
 

(ก) แกงแนงตองมอัีตราสวนความชะลูด ( rKL / ) ไมเกิน 200 

(ข) แกงแนงหนาตัดประกอบ (built-up brace) ตองมีระยะหางของตัวตอยึด (connector) ที่ทําให

อัตราสวนความชะลูด ( ira / ) ของแตชิ้นสวนระหวางตัวตอยึดไมเกินรอยละ 40 ของอัตราสวน 

ความชะลูดของแกงแนงหนาตัดประกอบ 
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ผลรวมกําลังรับแรงเฉือนของตัวตอยึดตองมีคาไมนอยกวากําลังรับแรงดึงของแตละชิ้นสวน ระยะหาง

ของตัวตอยึดตองสม่ําเสมอ ตองใชตัวตอยึดอยางนอย 2 ตัวในแตละหนาตัดประกอบ และตองไม 

ตอยึดที่ ก่ึงกลางชวงความยาวที่คิดเปนรอยละ 25 ของความยาวแกงแนงที่ปราศจากการค้ํายัน 

(clear brace length) 

(ค) พ้ืนที่หนาตัดสุทธิประสิทธิผลของแกงแนงตองไมนอยกวาพื้นที่หนาตัดรวมของแกงแนง กรณีที่ม ี

การเสริมกําลังแกงแนง กําลังครากระบุต่ําสุดของสวนเสริมกําลังตองมีคาอยางนอยเทากับกําลังคราก

ระบุต่ําสุดของแกงแนง และการตอยดึตองทําใหสวนเสริมกําลังพัฒนากําลังรับน้ําหนักไดตามตองการ 
 

(3) รายละเอียดของเขตปกปองตองเปนไปตามขอ 4.3 นอกจากนี้  บริเวณอื่นที่จัดใหเปนเขตปกปอง 

ประกอบดวยระยะก่ึงกลางท่ีคิดเปนรอยละ 25 ของความยาวแกงแนง และระยะท่ีวัดจากรอยตอถึงระยะ

เทากับความลึกของแกงแนงในระนาบการโกงเดาะโดยวัดรวมชิ้นสวนที่ตอยึดแกงแนงเขากับคานและเสา 

กลาวคือ เขตปกปองของโครงแกงแนงรูปตัววีคว่ําและโครงแกงแนงรูปตัวเอกซเปนไปตามพื้นที่แรเงา 

ในรูปที่ 4 

 
(ก) โครงแกงแนงรูปตัววีคว่ํา 

รูปท่ี 4 เขตปกปองของโครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยท่ีมีความเหนียวพิเศษ 

(ขอ 9.3) 
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(ข) โครงแกงแนงรูปตัวเอกซ 
 

รูปท่ี 4 (ตอ) เขตปกปองของโครงแกงแนงเหล็กตรงศูนยท่ีมีความเหนียวพิเศษ 

(ขอ 9.3) 

9.4 ขอกําหนดของรอยตอ 

9.4.1 รอยเชื่อมวิกฤต ิ

รอยตอเชื่อมตอไปนี้จัดเปนรอยเชื่อมวิกฤติ และตองเปนไปตามขอกําหนดโลหะเชื่อมในขอ 

3.4 สําหรับรายละเอียดและวิธีการเชื่อม ตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน AWS 

D1.1/D1.1M และมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M 

(ก) รอยเชื่อมแบบรองในตําแหนงที่มีการตอทาบเสา 

(ข) รอยเชื่อมที่ฐานเสา ยกเวนกรณีท่ีสามารถพิสูจนไดวาฐานเสาถูกปองกันไมใหเกิดจุดหมุน

เนื่องจากการยึดรั้ง และไมมีแรงดึงเกิดข้ึนภายใตการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหวขยายคา 

(ค) รอยตอของเสาและคาน ในขอ 9.4.2(2) 

9.4.2 รอยตอเสาและคาน  
 

ในกรณีที่มีแกงแนงหรือแผนประกับ (gusset plate) มายึดเขากับรอยตอของเสาและคาน 

ตองจัดใหรอยตอเสาและคานดังกลาว เปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งดังนี ้
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(1) รอยตอตองเปนรอยตออยางงาย และสามารถตานทานมุมหมุนได 0.025 เรเดียน 

(2) รอยตอตองไดรับการออกแบบใหตานทานโมเมนตดัดเทากับคาที่นอยที่สุดของคาดังนี้ 

 

(ก) โมเมนตดัดที่คํานวณจากกําลังรับโมเมนตดัดที่คาดหวังของคาน ( pyMR ) คูณดวย 1.1 

สําหรับวิธี LRFD หรือคูณ 1.1/1.5 สําหรับวิธี ASD 

(ข) โมเมนตดัดที่ไดจากการรวมกําลังรับโมเมนตดัดที่คาดหวังของเสา (  ZFR yy ) คูณ

ดวย 1.1 สําหรับวิธี LRFD หรือคูณ 1.1/1.5 สําหรับวิธี ASD 

โมเมนตดัดคาดังกลาว ตองนํามาพิจารณารวมกับกําลังที่ตองการของรอยตอแกงแนงและ

รอยตอคานซึ่งรวมแรงท่ีเพ่ิมขึ้นจากการถายแรงของแผนไดอะแฟรม (amplified diaphragm 

collector forces) รวมดวย 

9.4.3 กําลังท่ีตองการของรอยตอแกงแนง 
 

กําลังดึง กําลังอัด และกําลังรับโมเมนตดัดของรอยตอแกงแนง รวมถึงรอยตอเสาและคานที่

เปนสวนหนึ่งของระบบโครงแกงแนง ตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) กําลังดึงท่ีใชในการออกแบบใหใชคาที่นอยที่สุดของคาดังนี้ 
 

(ก) กําลังดึงครากที่คาดหวังของแกงแนง ซึ่งเทากับ AFR yy  สําหรับวิธี LRFD และ 

5.1/gyy AFR  สําหรับวิธี ASD 

(ข) แรงสูงสุดที่ไดสามารถถายเขาสูชิ้นสวนแกงแนงได 

กรณีที่ใชรูเจาะขนาดใหญกวามาตรฐาน กําลังท่ีตองการสําหรับการเลื่อนไถลที่สภาวะขีดสุด

ของสลักเกลียวตองไมเกินกวาคาการรวมแรงแบบไมพิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคา 

(2) กําลังอัดที่ตองการของรอยตอแกงแนงในกรณีที่ พิจารณาการโกงเดาะที่สภาวะขีดสุด  

ใหคํ านวณจากรอยละ 110 ของกํ าลัง อัด ท่ีคาดหวังของแกงแนง สําหรับวิธี  LRFD  

และคํานวณจากการคูณคากําลังอัดที่คาดหวังของแกงแนงดวยคา 1.1/1.5 สําหรับวิธี ASD 

โดยคากําลังอัดที่คาดหวังของแกงแนงตองเปนไปตามทีกํ่าหนดในขอ 9.1 

(3) รอยตอแกงแนงตองออกแบบใหสามารถรับโมเมนตดัดเนื่องจากการโกงเดาะของแกงแนงได 

และตองเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

 

(ก) รอยตอแกงแนงตองออกแบบใหมีกําลังเพียงพอกับโมเมนตดัดที่เกิดจากการโกงเดาะของ

แกงแนง โม เมนตดัดที่ ต องการของรอยตอแกงแนงคํ านวณจากรอยละ 110  

ของโมเมนตดัดที่คาดหวังของแกงแนง สําหรับวิธี LRFD และคํานวณจากการคูณคา
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โมเมนตดัดที่คาดหวังของแกงแนงดวยคา 1.1/1.5 สําหรับวิธี ASD โดยท่ีกําลัง 

รับ โม เมน ต ดั ดที่ ค าดห วั งของแกงแนงคํ าน วณ ได จาก  pyMR  ของแกงแนง 

รอบแกนการโกงเดาะวิกฤต ิ(critical buckling axis) 

(ข) รอยตอแกงแนงที่มีความสามารถตานทานมุมหมุนเนื่องจากการโกงเดาะของแกงแนง 

ตองมีกําลังตานทานการหมุนที่เพียงพอเพื่อรองรับมุมหมุนที่เกิดข้ึนจากการเคลื่อนท่ี

สัมพัทธระหวางชั้นที่กําหนดสําหรับการออกแบบได และยอมใหรอยตอแกงแนงเกิด 

การหมุนแบบไมยืดหยุนได 
 

(4) รอยตอทาบเสาตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.5.4 โดยรอยเชื่อมแบบรองที่ ใช ใน 

การตอทาบเสาตองเปนแบบรองทะลุตลอด รอยตอทาบเสาตองออกแบบใหมกํีาลังรับโมเมนต

ดัดอยางนอยรอยละ 50 ของกําลังรับโมเมนตดัดของเสาที่เล็กกวาที่มาตอทาบกัน และกําลัง

รับแรงเฉือนที่ตองการมีคาเทากับ cpc HM /  สําหรับวิธี LRFD และ  cpc HM 5.1/  

สําหรับวิธี ASD โดยที่  pcM  คอื ผลรวมของกําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบุของเสาที่อยู

ดานบนและดานลางรอยตอทาบเสา และ cH  คือ ระยะความสูงชวงวางระหวางคานดานบน

และดานลางโดยคิดแผนพ้ืนรวมดวย   
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บทที่ 10  

โครงแกงแนงแบบเย้ืองศูนย 

โครงแกงแนงแบบเยื้องศูนยคือโครงแกงแนงทีม่ีปลายอยางนอยหนึ่งดานตอกับคานในตําแหนงที่กอใหเกิด

การเยื้องศูนยระหวางจุดตัดของแนวก่ึงกลางชิ้นสวนแกงแนงสองตัวที่อยูใกลกันกับแนวก่ึงกลางคาน หรือมีการ

เยื้องศูนยระหวางจุดตัดของแนวก่ึงกลางชิ้นสวนแกงแนงและเสากับแนวก่ึงกลางคาน ทําใหสวนเชื่อมโยงตอง

รับแรงเฉือนและโมเมนตดัดสูง ตัวอยางของโครงแกงแนงเหล็กแบบเยื้องศูนย แสดงดังรูปที่ 5 สวนเชื่อมโยงใน

โครงแกงแนงแบบเยื้องศูนยตองออกแบบใหมีความเหนียวเพียงพอเพ่ือรองรับการเสียรูปแบบไมยืดหยุน รวมถึง

สวนเชื่อมโยงของระบบโครงแกงแนง ตองออกแบบโดยคํานึงถึงการครากเนื่องจากแรงเฉือนและโมเมนตดัด

รวมดวย 

                      
  (ก)       (ข) 

                    
(ค) (ง) 

a    = สวนเชื่อมโยง, b = สวนของคานนอกสวนเชื่อมโยง, c  = แกงแนงทแยง, d  = เสา 

รูปท่ี 5 โครงแกงแนงแบบเย้ืองศูนย 

(ขอ 10) 
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10.1 ขอกําหนดในการวิเคราะห 

กําลังที่ตองการของแกงแนง รอยตอแกงแนง สวนของคานนอกสวนเชื่อมโยง และเสาตองคํานวณจาก

การรวมแรงโดยพิจารณาแรงแผนดินไหวขยายคาตามที่กําหนดใน มยผ.1302 ในการคํานวณแรงแผนดินไหว

ขย ายค า  แ รง ใน แน ว ราบ ที่ คํ านึ งถึ งตั วป ระกอบ กํ าลั งส วน เกิน  ( mhE ) คํ าน วณ ได จ ากแ รงใน 

องคอาคารท่ีกําหนดใหแรงที่ปลายแกงแนงมีคาตามกําลังรับแรงเฉือนปรับคาของสวนเชื่อมโยง (adjusted link 

shear strength) สําหรับกรณีท่ีกําลังรับแรงเฉือนปรับคาของสวนเชื่อมโยงมีคาเทากับ yR  คูณดวยกําลัง 

รับแรงเฉือนระบุ ( nV ) ของสวนเชื่อมโยงตามขอกําหนดในขอ 10.3.4(2) และคูณดวย 1.25 สําหรับ 

สวนเชื่อมโยงหนาตัดรูปตัวไอหรือคูณดวย 1.4 สําหรับสวนเชื่อมโยงหนาตัดรูปกลอง ยกเวนกรณีดังนี ้

(1) แรงในแนวราบที่คํานึงถึงตัวประกอบกําลังสวนเกิน ( mhE ) ยอมใหมีคาเทากับรอยละ 88 ของแรงที่ไดจาก

การคาํนวณในขางตน สําหรับการออกแบบองคอาคารดังนี ้
 

(ก) สวนของคานที่อยูนอกสวนเชื่อมโยง 

(ข) เสาในโครงอาคาร ซึ่งมีแกงแนงตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป 
 

(2) ยอมใหไมรวมโมเมนตดัดซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ดานขางจากแรงแผนดินไหวในการคํานวณ แตตองรวม

โมเมนตดัดท่ีเกิดจากแรงกระทําระหวางจุดรองรับดานขางของเสาในการคํานวณดวย 

(3) กําลังท่ีตองการของเสาตองไมเกินกวาคาที่นอยที่สุดของคาแรงดังนี ้
 

(ก) แรงที่พิจารณาจากกําลังตานทานการพลิกคว่ําของฐานราก 

(ข) แรงที่ไดจากการวิเคราะหการตอบสนองไมเชิงเสนแบบประวัตเิวลา ตามมาตรฐาน มยผ.1302-52 

โดยมุมหมุนแบบไมยืดหยุนของสวนเชื่อมโยงคํานวณไดจากการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นสําหรับ 

การออกแบบซึ่งพิจารณาเฉพาะคาในสวนที่ไมยืดหยุน นอกจากนี้ มุมหมุนแบบไมยืดหยุนสามารถคํานวณได

จากการวิเคราะหการตอบสนองไมเชิงเสนแบบประวัติเวลาตามมาตรฐาน มยผ.1302-52 

10.2 ขอกําหนดของระบบโครงสราง 

10.2.1 มุมหมุนของสวนเชื่อมโยง 
 

มุมหมุนของสวนเชื่อมโยงเปนมุมแบบไมยืดหยุน (inelastic angle) ระหวางสวนเชื่อมโยง

และคานที่อยูนอกสวนเชื่อมโยง ในกรณีท่ีการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นเทากับการเคลื่อนที่

สัมพัทธระหวางชั้นที่ใชในการออกแบบ ( ) โดยที่มุมหมุนของสวนเชื่อมโยงตองไมเกินกวาคา

ดังนี้ 

(1) 0.08 เรเดียน สําหรับสวนเชื่อมโยงที่ยาวเทากับหรือนอยกวารอยละ 160 ของ pp VM /  
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(2) 0.02 เรเดียน สําหรับสวนเชื่อมโยงที่ยาวไมนอยกวารอยละ 260 ของ pp VM /  

โดยที ่ pM  = กําลังรับโมเมนตดัดพลาสติกระบ ุ(นิวตัน มิลลิเมตร)  

 pV  = กําลังรับแรงเฉือนระบุของสวนเชื่อมโยง (นิวตัน) 

สําหรับสวนเชื่อมโยงที่มีความยาวระหวางรอยละ 160 ของ pp VM /  ถึงรอยละ 260 ของ 

pp VM /  ใหใชการประมาณเชิงเสน (linear interpolation) ระหวางคาทีกํ่าหนดไวขางตน 

การคาํนวณมุมหมุนของสวนเชื่อมโยง สามารถคํานวณไดตามรูปที ่6 

        

 

รูปท่ี 6 การคํานวณมุมหมุมของสวนเชื่อมโยง 

(ขอ 10.2.1) 

 

10.2.2 การค้ํายันสวนเชื่อมโยง 
 

ตําแหนงปลายสวนเชื่อมโยงหนาตัดรูปตัวไอตองมีการค้ํายันทั้งที่ปกบนและปกลางของ

หนาตัด โดยค้ํายันตองมีกําลังและสติฟเนสตามขอกําหนดการค้ํายันพิเศษที่จุดหมุนพลาสติก

ตามขอ 4.2.3 
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10.3 ขอกําหนดขององคอาคาร 

10.3.1 อัตราสวนความกวางตอความหนาของหนาตัดชิ้นสวนแกงแนงตองเปนไปตามขอกําหนดของ

องคอาคารที่มีความเหนียวปานกลาง 

10.3.2 อัตราสวนความกวางตอความหนาของหนาตัดเสาตองเปนไปตามขอกําหนดขององคอาคารที่มี

ความเหนียวสูง 

10.3.3 กรณีที่คานภายนอกสวนเชื่อมโยงมีหนาตัดที่แตกตางจากคานภายในสวนเชื่อมโยง อัตราสวน

ความกวางตอความหนาของหนาตัดคานตองเปนไปตามขอกําหนดขององคอาคารที่มี 

ความเหนียวปานกลาง 

10.3.4 สวนเชื่อมโยงเปนสวนที่รับแรงเฉือนและโมเมนตดัดเนื่องจากการเยื้องศูนยระหวางจุดตัดของ

แนวก่ึงกลางแกงแนง 2 ตัวที่อยูใกลกับแนวก่ึงกลางคาน หรือการเยื้องศูนยระหวางจุดตัดของ

ก่ึงกลางแกงแนงและเสากับแนวก่ึงกลางคาน โดยที่สวนเชื่อมโยงเปนสวนที่ยึดระหวางรอยตอ

ของแกงแนง 2 แกงแนงที่อยูใกลกัน หรือระหวางรอยตอแกงแนงกับหนาเสา ยกเวนกรณีที่

กําหนดเปนรูปแบบอื่นตามขอ 10.4.5 ซึ่งสวนเชื่อมโยงตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) ขอจํากัด 
 

(ก) สวนเชื่อมโยงตองเปนหนาตัดรูปตัวไอ ซึ่ งอาจเปนได ท้ั งหนาตัดขึ้นรูปรอน  

หนาตัดประกอบ หรือหนาตัดประกอบรูปกลอง (built-up box section) แตไม

อนุญาตใหใชหนาตัดแบบกลวงเปนสวนเชื่อมโยง 

(ข) อัตราสวนความกวางตอความหนาของหนาตัดสวนเชื่อมโยงตองเปนไปตาม

ขอกําหนดขององคอาคารที่มีความเหนียวสูง ยกเวนกรณปีกของสวนเชื่อมโยงหนาตัด

รูปตัวไอที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับรอยละ 160 ของ pp VM /  อนุญาตให

อัตราสวนความกวางตอความหนาของหนาตัดเปนไปตามขอกําหนดขององคอาคาร 

ที่มีความเหนียวปานกลาง 

(ค) แผน เอวของส วน เชื่ อ ม โย งต อ งมี ค ว ามห น าเดี ย ว  แล ะไม อนุ ญ าต ให ใช 

แผนเสริมความหนาสําหรับการเสริมกําลัง 

(ง) สวนเชื่อมโยงหนาตัดประกอบตองใชการเชื่อมแบบรองทะลุตลอดในการตอยึด 

แผนเอวเขากับแผนปก 

(จ) สวนเชื่อมโยงหนาตัดประกอบรูปกลองตองมีโมเมนตความเฉื่อยรอบแกนในระนาบ

ของโครงแกงแนงเแบบเยื้องศูนย มากกวารอยละ 67 ของโมเมนตความเฉื่อย 

รอบแกนตั้งฉากกับระนาบของโครงแกงแนงเแบบเยื้องศูนย 
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(2) กําลังรับแรงเฉือน 

กําลังรับแรงเฉือนสําหรับการออกแบบของสวนเชื่อมโยงซึ่งมีคาเทากับ nvV  สําหรับ

วิธี LRFD และ vnV /  สําหรับวิธี ASD โดยคา nV  พิจารณาจากคาที่นอยที่สุดระหวางคา 

nV  สําหรับการครากเนื่องจากแรงเฉือนของแผนเอว และคา nV  สําหรับการครากจาก

โมเมนตดัดของหนาตัดทั้งหมด โดยทั้งสองกรณี v  มีคาเทากับ 0.90 สําหรับวิธี LRFD 

และ v  มีคาเทากับ 1.67 สําหรับวิธี ASD 

(ก) การครากเนื่องจากแรงเฉือน 

pn VV       (28) 

โดยที ่ pV  =  lwyAF6.0  สําหรับ 15.0/ cr PP  (นิวตัน) 

  =   2/16.0 crlwy PPAF   สําหรับ 15.0/ cr PP  (นิวตัน) 

 lwA  =   fw tdt 2   สํ า ห รั บ ส ว น เชื่ อ ม โย ง ห น า ตั ด รู ป ตั ว ไอ  

(ตารางมิลลิเมตร) 

  =   fw tdt 22    สํ า ห รั บ ส ว น เชื่ อ ม โย งห น า ตั ด รู ป ก ล อ ง  

(ตารางมิลลิเมตร) 

 rP   =  uP  สําหรับวิธี LRFD หรือ aP  สําหรับวิธี ASD (นิวตัน) 

 uP  =  กําลังรับแรงตามแนวแกนที่ตองการท่ีไดจากการรวมแรงตาม 

วิธี LRFD (นิวตัน) 

 aP  =  กําลังรับแรงตามแนวแกนที่ตองการท่ีไดจากการรวมแรงตาม 

วิธี ASD (นิวตัน) 

 cP  =  yP  สําหรับวิธี LRFD หรือ 5.1/yP  สําหรับวิธี ASD (นิวตัน) 

 yP  =  กําลังครากแรงตามแนวแกนระบุมีคาเทากับ gyAF  (นิวตัน) 

(ข) การครากเนื่องจากโมเมนตดัด 

eMV pn /2      (29) 

โดยที ่ pM  =  ZFy  สําหรับ 15.0/ cr PP  (นิวตัน - มิลลิเมตร) 

  =   






 

85.0

/1 cr
y

PP
ZF  สําหรับ 15.0/ cr PP   

(นิวตัน - มิลลิเมตร) 
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 e  =  ความยาวชวงสวนเชื่อมโยง วัดจากระยะระหวางปลายของ

ชิ้นสวนแกงแนงสองชิ้น หรือวัดจากระยะระหวางแกงแนงและ

หนาเสา (มิลลิเมตร) 
 

(3) ความยาวสวนเชื่อมโยง 

สําหรับกรณีที ่ 15.0/ cr PP  ความยาวของสวนเชื่อมโยงตองมีคาไมเกินคาดังนี ้

กรณี 5.0'   
p

p

V

M
e

6.1
  

กรณี 5.0'    '3.015.1
6.1


p

p

V

M
e  

 

โดยที ่ '  = 








cr

cr

VV

PP

/

/
  

 rV  =  uV  สําหรับวิธี LRFD หรือ aV  สําหรับวิธี ASD (นิวตัน) 

 uV  =  กําลังรับแรงเฉือนท่ีตองการที่ไดจากการรวมแรงตามวิธี 

LRFD (นิวตัน) 

 aV  =  กําลังรับแรงเฉือนท่ีตองการที่ไดจากการรวมแรงตามวิธี 

ASD (นิวตัน) 

 cV  =  yV  สําหรับวิธี LRFD หรือ 5.1/yV  สําหรับวิธี ASD  

(นิวตัน) 

 yV  = กําลังรับแรงเฉือนครากระบุมีคาเทากับรอยละ 60 ของ 

lwyAF  (นิวตัน) 

 

(4) แผนเสริมกําลังของสวนเชื่อมโยงหนาตัดรูปตัวไอ 

สวนเชื่อมโยงตองมีแผนเสริมกําลังที่แผนเอวท้ังสองดานตลอดความลึกของหนาตัด 

ณ ตําแหนงที่ปลายแกงแนงยึดตอกับสวนเชื่อมโยง แผนเสริมกําลังตองมีความกวางรวม 

ไมนอยกวา  wf tb 2  และมีความหนาไมนอยกวาคาที่มากที่สุดระหวางรอยละ 75  

ของความหนาแผนเอวของสวนเชื่อมโยง และ 10 มิลลิเมตร โดยที่ fb  คือ ความกวาง

แผนปกของสวนเชื่อมโยง 

นอกจากนี้ ชวงระหวางสวนเชื่อมโยงตองมีแผนเสริมกําลังที่แผนเอวแบบไมรับแรงกด 

(intermediate web stiffener) ตามขอกําหนดดังนี ้
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(ก) สวนเชื่อมโยงที่มีความยาวไมเกินรอยละ 160 ของ pp VM /  ตองมีแผนเสริมกําลังที่

แผนเอวแบบไมรับแรงกด โดยใชระยะหางของแผนเสริมกําลังไมเกิน  5/30 dtw   

สํ าหรับสวน เชื่ อมโยงที่ ออกแบบให รองรับมุมหมุน ได  0 .08 เรเดี ยน  หรือ 

 5/52 dtw   ในกรณีที่สวนเชื่อมโยงที่ออกแบบใหรองรับมุมหมุนไดไมเกิน 0.02 

เรเดียน ยกเวนกรณีที่สวนเชื่อมโยงมีการออกแบบใหรองรับมุมหมุนไดระหวาง 0.02 

เรเดียน และ 0.08 เรเดียน ใหใชการประมาณเชิงเสน 

(ข) สวนเชื่อมโยงที่มีความยาวไมนอยกวารอยละ 260 ของ pp VM /  แตไมเกินคารอย

ละ 500 ของ pp VM /  ตองมีแผนเสริมกําลังที่แผนเอวแบบไมรับแรงกด ที่ระยะ

เทากับรอยละ 150 ของความกวางแผนปกของสวนเชื่อมโยง โดยวัดจากปลายแตละ

ดานของสวนเชื่อมโยง 

(ค) สวนเชื่อมโยงที่มีความยาวระหวางรอยละ 160 ของ pp VM /  และรอยละ 260 ของ 

pp VM /  ตองมีแผนเสริมกําลังที่แผนเอวแบบไมรับแรงกดเปนไปตามขอ (ก) และ 

(ข) 

(ง) สวนเชื่อมโยงท่ีมีความยาวมากกวารอยละ 500 ของ pp VM /  ไมตองจัดใหมีการใช

แผนเสริมกําลังที่แผนเอวแบบไมรับแรงกด 

(จ) แผนเสริมกําลังที่แผนเอวแบบไมรับแรงกดตองมีความยาวเต็มความลึกหนาตัด 

สําหรับสวนเชื่อมโยงที่มีความลึกไมเกิน 635 มิลลิเมตร ใหใสแผนเสริมกําลังที่

แผนเอวเพียงดานเดียว (one-sided stiffener) โดยแผนเสริมกําลังตองมีความหนา

ไมนอยกวาคาที่มากที่สุดระหวางความหนาแผนเอวของสวนเชื่อมโยงหรือ 10 

มิลลิเมตร และตองมีความกวางไมนอยกวา  wf tb 5.0  

สําหรับสวนเชื่อมโยงที่มีความลึกไมนอยกวา 635 มิลลิเมตร ตองมีแผนเสริม

กําลังแบบไมรับแรงกดตามขอกําหนดของแผนเสริมกําลังดังที่กลาวไวในขางตน  

แตตองทําการเสริมกําลังแผนเอวทั้งสองดาน 

(ฉ) กําลังที่ตองการของรอยเชื่อมแบบพอกที่ใชเชื่อมยึดระหวางแผนเสริมกําลังแบบไมรับ

แรงกดและแผนเอวของสวนเชื่อมโยงในชวงกลางรอยตอมีคาเทากับ styAF  สําหรับ

วิธี LRFD หรือ 5.1/styAF  สําหรับวิธี ASD โดยที่ stA  คือพ้ืนที่หนาตัดในแนวราบ

ของแผนเสริมกําลัง และ yF  คือหนวยแรงครากของแผนเสริมกําลัง สําหรับกําลังท่ี

ตองการของรอยเชื่อมแบบพอกที่ใชเชื่อมยึดระหวางแผนเสริมกําลังแบบไมรับแรงกด

และแผนปกของสวนเชื่อมโยงมีคาเท ากับ 4/styAF  สําหรับวิธี  LRFD หรือ 

 5.14/styAF  สําหรับวิธี ASD 
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(5) แผนเสริมกําลังของสวนเชื่อมโยงหนาตัดรูปกลอง 

สวนเชื่อมโยงหนาตัดรูปกลองตองมีแผนเสริมกําลังที่แผนเอวตลอดความลึกของ 

หนาตัด ณ ตําแหนงที่ปลายแกงแนงยึดตอกับสวนเชื่อมโยง โดยทําการเสริมแผนเสริม

กําลังเพียงดานเดียวที่แตละแผนเอวของสวนเชื่อมโยง การเชื่อมแผนเสริมกําลังสามารถ

เลือกทําไดระหวางดานในหรือดานนอกของแผนเอว แผนเสริมกําลังแตละแผนตองมี 

ความกวางไมน อยกวารอยละ 50 ของความกวางดาน ในของหน าตัดรูปกลอง  

และมีความหนาไมนอยกวาคาท่ีมากที่สุดระหวางรอยละ 75 ของความหนาแผนเอว 

ของสวนเชื่อมโยงและ 13 มิลลิเมตร 

นอกจากนี้ ชวงระหวางกลางของสวนเชื่อมโยงตองมีแผนเสริมกําลังที่แผนเอวแบบ 

ไมรับแรงกดตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) สวนเชื่อมโยงที่มีความยาวไมเกินรอยละ 160 ของ pp VM /  และมีอัตราสวน 

ความลึกตอความหนาของแผนเอว ( wth / ) ไมนอยกวา yFE /64.0  ตองมี 

แผนเสริมกําลังท่ีเอวตลอดความลึกของหนาตัด โดยใชการเสริมแผนเสริมกําลังเพียง

ดานเดียวที่แตละแผนเอวของสวนเชื่อมโยง และมีระยะหางของแผนเสริมกําลังไมเกิน 

  8/220 fw tdt   

(ข) สวนเชื่อมโยงที่มีความยาวไมเกินรอยละ 160 ของ pp VM /  และมีอัตราสวนความ

ลึกตอความหนาของแผนเอว ( wth / ) ไมเกิน yFE /64.0  อนุโลมใหไมตองใชแผน

เสริมกําลังที่แผนเอวแบบไมรับแรงกด 

(ค) สวนเชื่อมโยงที่มีความยาวไมนอยกวารอยละ 160 ของ pp VM /  อนุโลมใหไมตองใช

แผนเสริมกําลังที่แผนเอวแบบไมรับแรงกด 

(ง) การเสริมแผนเสริมกําลังท่ีแผนเอวแบบไมรับแรงกดตองทําตลอดความลึกของ 

หนาตัด โดยที่การเชื่อมสามารถเลือกทําไดระหวางดานในหรือดานนอกแผนเอวของ

สวนเชื่อมโยง 

(จ) กําลังที่ตองการของรอยเชื่อมแบบพอกท่ีใชเชื่อมยึดแผนเสริมกําลังแบบไมรับแรงกด

เขากับแผนเอวของสวนเชื่อมโยงในชวงระหวางกลางมีคาเทากับ styAF  สําหรับวิธี 

LRFD หรือ 5.1/styAF  สําหรับวิธี ASD โดยที่ stA  คือ พื้นที่หนาตัดในแนวราบของ

แผนเสริมกําลัง และ yF  คือ หนวยแรงครากของแผนเสริมกําลัง ซึ่งแผนเสริมกําลัง

แบบไมรับแรงกดอาจไมตองเชื่อมติดกับแผนปกของสวนเชื่อมโยง 
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10.3.5 เขตปกปอง 
 

สวนเชื่อมโยงในโครงแกงแนงแบบเยื้องศูนยตองพิจารณาเปนเขตปกปอง นอกจากนี้  

เขตปกปองตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.3  

10.4 ขอกําหนดของรอยตอ 

10.4.1 รอยเชื่อมวิกฤต ิ
 

รอยตอเชื่อมตอไปนี้จัดเปนรอยเชื่อมวิกฤติ และตองเปนไปตามขอกําหนดโลหะเชื่อมในขอ 

3.4 สําหรับรายละเอียดและวิธีการเชื่อม ตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน AWS 

D1.1/D1.1M และมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M 

(1) รอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดในตําแหนงที่มีการตอทาบเสา 

(2) รอยเชื่อมที่ฐานเสา ยกเวนกรณีที่สามารถพิสูจนไดวาฐานเสาถูกปองกันไมใหเกิดจุดหมุน

เนื่องจากการยึดรั้ง และไมมีแรงดึงเกิดข้ึนภายใตการรวมแรงโดยใชแรงแผนดินไหว 

ขยายคา 

(3) รอยเชื่อมที่รอยตอเสาและคานตามขอ 10.4.2(2) 

(4) รอยเชื่อมที่ตอยึดระหวางแผนปกและแผนเอวของสวนเชื่อมโยงเขากับเสา 

(5) รอยเชื่อมที่ตอยึดระหวางแผนเอวเขากับแผนปกของคานหนาตัดประกอบในสวนเชื่อมโยง 

 

10.4.2 รอยตอเสาและคาน 
 

ในกรณีที่ใชแกงแนงหรือแผนประกับตอยึดทั้งเสาและคานที่รอยตอของเสาและคาน 

รอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งดังนี ้

(1) รอยตอตองเปนรอยตออยางงาย และสามารถตานทานมุมหมุนได 0.025 เรเดียน 

(2) รอยตอตองไดรับการออกแบบใหตานทานโมเมนตดัดเทากับคาที่นอยที่สุดของคาดังนี ้
 

(ก) โมเมนตดัดที่คํานวณจากกําลังรับโมเมนตดัดที่คาดหวังของคาน ( pyMR ) คูณดวย 1.1 

สําหรับวิธี LRFD และ 1.1/1.5 สําหรับวิธี ASD 

(ข) โมเมนตดัดที่ไดจากการรวมกําลังรับโมเมนตดัดท่ีคาดหวังของเสา (   ZFR yy ) คูณ

ดวย 1.1 สําหรับวิธี LRFD และ 1.1/1.5 สําหรับวิธี ASD 
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โมเมนตดัดคาดังกลาว ตองนํามาพิจารณารวมกับกําลังที่ตองการของรอยตอ

แกงแนงและรอยตอคานซึ่งรวมแรงที่เพ่ิมขึ้นจากการถายแรงของแผนไดอะแฟรม 

รวมดวย 

10.4.3 รอยตอแกงแนง 

(1) กรณีที่ ใชรู เจาะขนาดใหญกวามาตรฐาน กําลัง ท่ีตองการสําหรับการเลื่อนไถล ท่ี 

สภาวะขีดสุดของสลักเกลียวตองไมเกินกวาคาการรวมแรงที่มีการพิจารณาแรงแผนดินไหว

ขยายคารวมดวย 

(2) กรณีรอยตอแกงแนงที่ตองรับโมเมนตดัดที่ปลายสวนเชื่อมโยง ใหออกแบบรอยตอเปน

แบบยึดแนน 

10.4.4 การตอทาบเสา 
 

รอยตอทาบเสาตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.5.4 โดยรอยเชื่อมแบบรองที่ใชในการตอ

ทาบเสาตองเปนแบบรองทะลุตลอด รอยตอทาบเสาตองออกแบบใหมีกําลังตานทานโมเมนตดัด

อยางนอยรอยละ 50 ของกําลังรับโมเมนตดัดของเสาที่เล็กกวา 

กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของรอยตอทาบเสาคํานวณไดจาก cpc HM /  สําหรับวิธี 

LRFD หรือ  cpc HM 5.1/  สําหรับวิธี ASD โดยที่  pcM  คือ ผลรวมของโมเมนตดัด

พลาสติกของเสาที่อยูดานบนและดานลางรอยตอทาบเสา และ cH  คือ ระยะความสูงชวงวาง

ระหวางรอยตอคานโดยรวมแผนพ้ืนโครงสราง 

10.4.5 รอยตอสวนเชื่อมโยงและเสา 

(1) ขอกําหนด 

รอยตอสวนเชื่อมโยงและเสาตองเปนรอยตอตานทานโมเมนตดัดแบบยึดแนน  

และตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) รอยตอตองสามารถรองรับมุมหมุนของสวนเชื่อมโยงไดตามขอกําหนดในขอ 10.2.1  

(ข) กําลังรับแรงเฉือนของรอยตอในกรณีที่สวนเชื่อมโยงเกิดมุมหมุนท่ีจุดรองรับเทากับ

มุมหมุนท่ีตองการ ตองมีคาไมนอยกวากําลังรับแรงเฉือนที่คาดหวังของสวนเชื่อมโยง 

ซึ่งมีคาเทากับ nyVR  โดยที่กําลังรับแรงเฉือนระบุสามารถคํานวณไดตามรายละเอียด

ในขอ 10.3.4(2) 
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(ค) กําลังรับโมเมนตดัดของรอยตอในกรณีที่สวนเชื่อมโยงเกิดมุมหมุนที่จุดรองรับเทากับ

มุมหมุนที่ตองการ ตองมีคาไมนอยกวาโมเมนตดัดที่สอดคลองกับกําลังรับแรงเฉือน

ระบุของสวนเชื่อมโยงคาํนวณในขอ 10.3.4(2) 
 

(2) แนวทางปฏิบัติ 

รอยตอสวนเชื่อมโยงและเสาสามารถพิสูจนไดวาเปนไปตามขอกําหนดในขอ 

10.4.5(1) โดยการทดสอบดวยแรงกระทําแบบวัฏจักร (cyclic test) ตามที่ระบุใน 

บทที่  12 และตองมีผลการทดสอบรอยตอไมนอยกวา 2 ตัวอยาง อยางไรก็ตาม  

มาตรฐานนี้อนุโลมใหใชรายงานผลการทดสอบรอยตอจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได โดยที่

ตัวอยางรอยตอตองมีลักษณะเดียวกับรอยตอที่ ใช ในการออกแบบโครงสรางจริง  

และเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 12 ตัวอยางรอยตอที่ใชในการทดสอบตองมีขนาดของ

ชิ้นสวน กําลังของวัสดุ และรูปแบบรอยตอเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 12 

มาตรฐานนี้อนุโลมใหไมตองทําการทดสอบดวยแรงกระทําแบบวัฏจักร สําหรับกรณี

ดังนี้ 

(ก) ภายในชวงที่มีการเสริมกําลังของคาน มีการเสริมกําลังรอยตอของเสาและคานท่ี

ปลายสวนเชื่อมโยงดังรูปที่ 7 เพ่ือปองกันไมใหเกิดการครากภายในชวงดังกลาว 

(ข) กําลังของหนาตัดที่มีการเสริมกําลังและรอยตอมีคาไมนอยกวากําลังที่ตองการ  

ซึ่งคํานวณโดยใชกําลังรับแรงเฉือนปรับคาของสวนเชื่อมโยง ตามขอกําหนดใน 

ขอ 10.1 

(ค) ความยาวของสวนเชื่อมโยงจากปลายตําแหนงการเสริมกําลังถึงรอยตอแกงแนงมีคา

ไมเกินรอยละ 160 ของ pp VM /  

(ง) ในตําแหนงที่เชื่อมระหวางสวนเชื่อมโยงกับสวนเสริมกําลัง (link-to-reinforcement 

interface) มีแผนเสริมกําลังตลอดความลึกของสวนเชื่อมโยงตามขอกําหนดใน 

ขอ 10.3.4(4) 
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รูปท่ี 7 การเสริมกําลังรอยตอเสาและคาน 

(ขอ 10.4.5) 



มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว หนาที่ 65

 

บทที่ 11  

การออกแบบรอยตอเสาและคานที่มีความเหนียว 

ในบทนี้ใหขอกําหนดการออกแบบรอยตอที่มีความเหนียวสําหรับโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียว 

ปานกลางและโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษตามมาตรฐาน AISC 358-10 ซึ่งรอยตอเสาและคานที่

เปนไปตามขอกําหนดในบทนี้มีความเหนียวเพียงพอสําหรับระบบตานแรงแผนดินไหว รอยตอที่ออกแบบ 

ตามขอกําหนดไมจําเปนตองทําการทดสอบความเหนียวเพ่ิมเติม รายละเอียดการออกแบบรอยตอเสาและคาน

ในบทนี้ ครอบคลุมดวยกัน 4 ประเภท ไดแก รอยตอลดหนาตัดคาน รอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียว

แบบที่ไมมีและแบบที่มีแผนเหล็กเสริมกําลัง (bolted unstiffened and stiffened extended end-plate 

moment connections) รอยตอยึดแผนปกดวยสลักเกลียว (bolted flange plate moment connection, 

BFP) และ รอยตอยึดแผนเอวและแผนปกดวยรอยเชื่อมไมเสริมกําลัง (welded unreinforced flange-

welded web moment connection, WUF-W) ก ารคํ าน วณ ออกแบ บ รอยต อ ให คํ าน วณ ด วย วิ ธ ี

ตัวคูณความตานทานและน้ํ าหนักบรรทุก (LRFD) ตามมาตรฐาน AISC 360-10 และตามขอกําหนด 

ในมาตรฐานนี้ โดยรอยตอสามารถใชไดในโครงสรางตานทานการสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวที่ออกแบบ 

ดวยวิธ ีLRFD หรือวิธ ีASD ได 

11.1 ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการออกแบบรอยตอเสาและคานที่มีความเหนียว 

การออกแบบรอยตอเสาและคานใหมีความเหนียวตามรายละเอียดของรอยตอในขอนี้ มีขอกําหนดทั่วไป 

ดังนี้ 

11.1.1 รอยตอตองเปนรอยตอแบบยึดแนน 

11.1.2 องคอาคารตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

11.1.2.1 ขนาดหนาตัดของเหล็กขึ้นรูปรอนสําหรับรอยตอแตละประเภท ตองเปนไปตาม

ขอกําหนดในขอ 11.2 11.3 11.4 หรือ 11.5 

11.1.2.2 หนาตัดประกอบท่ีสมมาตรทั้ งสองแกนและหนาตัดประกอบรูปตัวไอตองม ี

ความกวาง ความลึก ความหนาของแผนปก และความหนาของแผนเอวเปนไปตาม

ขอกําหนดในเรื่องขนาดหนาตัดของเหล็กข้ึนรูปรอนสําหรับรอยตอแตละประเภท 

และแผนเอวตองตอยึดกับแผนปกอยางตอเนื่องตามขอกําหนดดังนี ้
 

(1) สําหรับคานหนาตัดประกอบ แผนเอวตองตอยึดกับแผนปกอยางตอเนื่องดวย

รอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด และมีการเสริมกําลังดวยรอยเชื่อมแบบพอก 

ทั้งสองดานในชวงระยะจากปลายคานถึงตําแหนงท่ีเลยจุดหมุนพลาสติกไป

อยางนอยเทากับความลึกคาน โดยขนาดขาเชื่อมแบบพอกต่ําสุดใหใชคาที่

นอยที่สุดระหวาง 8 มิลลิเมตร และความหนาของแผนเอวคาน 
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(2) สําหรับเสาหนาตัดประกอบดังที่แสดงตัวอยางในรูปท่ี 8 การถายแรงภายใน

และหนวยแรงระหวางชิ้นสวนของเสาหนาตัดประกอบตองถายผานรอยเชื่อม 

และเสาหนาตัดประกอบยังตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้  

(ก) เสาหนาตัดประกอบรูปตัวไอ (ดรููปที่ 8(ก)) 

ชิ้นสวนของเสาหนาตัดประกอบรูปตัวไอตองเปนไปตามขอกําหนดของ

โครงตานแรงดดัท่ีพิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7  

ภายในชวงระยะระหวาง 300 มิลลิเมตร วัดจากระยะเหนือแผนปกบน

และใตแผนปกลางของคาน แผนเอวเสาตองตอยึดกับแผนปกเสาอยางตอเนื่อง

ดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด และมีการเสริมกําลังดวยรอยเชื่อม 

แบบพอกทั้งสองดานในชวงความยาวดังกลาว โดยขนาดต่ําสุดของขาเชื่อม

แบบพอกเปนคาที่นอยที่สุดระหวาง 8 มิลลิเมตร และความหนาของแผนเอว

เสา 

(ข) เสาหนาตัดปกกวางประกอบรูปกลอง (built-up boxed wide-flanged 

section) และเสาหนาตัดประกอบรูปกลอง 

เสาหนาตัดปกกวางประกอบรูปกลอง ดังรูปท่ี 8(ข) และเสาหนาตัด

ประกอบรูปกลอง ดังรูปท่ี 8(ค) ตองเปนไปตามขอกําหนดขององคอาคาร

ประเภทโครงตานแรงดัดตามที่พิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7  

อัตราสวนความกวางตอความหนา ( tb / ) ของแผนปกตองไมเกินกวา 

yFE /6.0  โดยที่ b  ตองมีคาไมนอยกวาระยะชองวางระหวางแผนเหล็ก 

และอัตราสวนความลึกตอความหนา ( wth / ) ของแผนเอว 

ภายในชวงระยะระหวาง 300 มิลลิเมตร วัดจากระยะเหนือแผนปกบน

และใตแผนปกลางของคาน แผนเอวเสาตองตอยึดกับแผนปกอยางตอเนื่อง

ดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด สําหรับภายนอกบริเวณนี้ตองใชการตอยึด

อยางตอเนื่องดวยรอยเชื่อมแบบรองหรือรอยเชื่อมแบบพอก 

(ค) เสาหนาตัดประกอบรูปกากบาทปกกวาง (built-up cross-shaped 

section) 

ชิ้นสวนของเสาหนาตัดประกอบรูปกากบาทปกกวาง ดังรูปที่ 8(ง) ทั้ง

แบบที่ประกอบจากเหล็กหนาตัดรีดรอนหรือแผนเหล็ก ตองเปนไปตาม
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ขอกําหนดขององคอาคารประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาในบทที่ 6 หรือ

บทที ่7  

ภายในชวงระยะระหวาง 300 มิลลิเมตร วัดจากระยะเหนือแผนปกบน

และใตแผนปกลางของคาน แผนเอวของหนาตัดรูปตัวทีตองตอยึดกับแผนเอว

ของหนาตัดรูปตัวไออยางตอเนื่องดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด และม ี

การเสริมกําลังดวยรอยเชื่อมแบบพอกทั้งสองดานในชวงระยะความยาวนี้ 

ขนาดต่ําสุดของขาเชื่อมแบบพอก ใหใชคาท่ีนอยที่สุดระหวาง 8 มิลลิเมตร

และความหนาของแผนเอวเสา 

      

(ก) เสาหนาตัดประกอบรูปตัวไอ         (ข) เสาหนาตัดปกกวางประกอบรูปกลอง 

      

(ค) เสาหนาตัดประกอบรูปกลอง  (ง) เสาหนาตัดประกอบรูปกากบาทปกกวาง 

รูปท่ี 8 ตัวอยางเสาหนาตัดประกอบ 

(ขอ 11.1.2.2) 

(ง) องคอาคารหนาตัดกลวง 

อัตราสวนความกวางตอความหนา ( wth / ) ขององคอาคารหนาตัดกลวง 

ตองเปนไปตามขอกําหนดขององคอาคารประเภทโครงตานแรงดัดตามที่

พิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที่ 7 และเปนไปตามขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับ

รอยตอแตละประเภทในขอ 11.2 11.3 11.4 หรือ 11.5 
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11.1.3 ตัวแปรสําหรับการออกแบบรอยตอ 
 

(1) ตัวคูณลดกําลัง d  และ n  ใหใชคาดังนี้ 

(ก) สําหรับสภาวะขีดสุดแบบเหนียว 

0.1d  

(ข) สําหรับสภาวะขีดสุดแบบไมเหนียว 

9.0n  

(2) โมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปน ท่ีตําแหนงจุดหมุนพลาสติก คํานวณไดจาก 

eyyprpr ZFRCM       (30) 

โดยที ่
pr

Μ  = โมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปน (นิวตัน – มิลลิเมตร) 

 yR  = อัตราสวนระหวางหนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังครากระบุต่ําสุด 

 eZ  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติกประสิทธิผลที่จุดหมุนพลาสติก (มิลลิเมตร3) 

 prC  = ตัวประกอบสําหรับกําลังสูงสุดของรอยตอ โดยพิจารณาพฤติกรรม

ความเครียดแข็งเพ่ิมข้ึน การยึดรั้งเฉพาะที่ การเสริมกําลัง และเงื่อนไข

อ่ืน ซึ่ง prC r คํานวณไดจาก 

  2.12/  yuypr FFFC     (31) 

โดยที ่ yF  =  กําลังครากระบุต่ําสุดของชิ้นสวนที่เกิดการคราก (เมกะปาสกาล) 

 uF  = กําลังดึงระบุต่ําสุดของชิ้นสวนที่เกิดการคราก (เมกะปาสกาล) 
 

(3) แผนเหล็กตอเนื่องตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาใน 

บทที่  6 หรือบทท่ี 7 ยกเวนกรณี ท่ีรอยตอแผนเหล็กเสริมปลายยึดดวยสลักเกลียว 

(bolted end-plate connection) ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอที่ 11.3 
 

11.1.4 เขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณา

ในบทที ่6 หรอืบทที่ 7 
 

11.1.5 เขตปกปองในคานเปนบริเวณระหวางหนาเสาถึงตําแหนงท่ีเลยจากจุดหมุนพลาสติกออกไปเปน

ระยะเทากับรอยละ 50 ของความลึกคาน ยกเวนกรณีที่มีการกําหนดเปนอยางอื่นสําหรับ

รอยตอแตละประเภท 
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11.1.6 ขอกําหนดรอยเชื่อม 
 

11.1.6.1 โลหะเชื่อมใหเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาใน 

บทที ่6 หรอืบทที่ 7 

11.1.6.2 แผนรองเชื่อมท่ีรอยตอระหวางคานและเสา รวมถึงรอยตอระหวางแผนเหล็ก

ตอเนื่องและเสามีขอกําหนดดังนี ้
 

(1) ภายหลังการใชแผนรองเชื่อม อนุญาตใหไมตองนําแผนรองเชื่อมที่รอยตอ

ระหวางแผนเหล็กตอเนื่องและเสาออก แตตองเชื่อมแผนรองเชื่อมติดกับ 

ปกเสาอยางตอเนื่อง ดวยรอยเชื่อมแบบพอกขนาดขาเชื่อม 8 มิลลิเมตร  

ที่ขอบใตรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด  

กรณีท่ีนําแผนรองเชื่อมออก ตองมีการเซาะดานหลังจนถึงโลหะเชื่อมและ

เชื่อมซ้ําดวยรอยเชื่อมพอกเสริมกําลังอยางตอเนื่องดวยขนาดขาเชื่อม 

ไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร 

(2) กรณี ท่ี ใช แ ผ น รองเชื่ อมกับ รอย เชื่ อมแบ บรองทะลุ ตลอดระหว า ง 

แผนปกคานลางกับเสาตองนําแผนรองเชื่อมออก ภายหลังการนําแผนเหล็ก

รองเชื่อมออกตองเซาะดานหลังจนถึงโลหะเชื่อม และเชื่อมซ้ําดวยรอยเชื่อม

พอกเสริมกําลัง โดยมีขนาดขาเชื่อมไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร ในดานติดกับ

แผนปกเสา สําหรับดานท่ีติดกับแผนปกคาน ขอบของรอยเชื่อมแบบพอก 

(fillet toe) ตองอยูบนโลหะแผนปกคาน  
 

(3) กรณีที่ใชแผนรองเชื่อมสําหรับการเชื่อมแบบรองทะลุตลอดระหวางแผนปก

คานบนกับเสา และไมมีการนําแผนรองเชื่อมออก กําหนดใหแผนรองเชื่อม

ตองตอยึดกับเสาอยางตอเนื่องดวยรอยเชื่อมแบบพอก โดยมีขนาดขาเชื่อม 8 

มิลลิเมตร ที่ขอบใตรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด 
 

(4) ในการรองเชื่อมที่รอยตอระหวางแผนปกคานและแผนปกเสา ไมอนุญาตใหทํา

การเชื่อมแผนรองเชื่อมที่ใตแผนปกคาน และไมอนุญาตใหมีการเชื่อมแตมใน

บริเวณดังกลาว กรณีทีท่ําการเชื่อมในลักษณะดังกลาวไป ใหแกไขโดยวิธดีังนี้  

(ก) ทําการนํารอยเชื่อมออกโดยไมใหแผนรองเชื่อมตอยึดกับแผนปกคาน 

(ข) ผิวของแผนปกคานตองทําการเจีย และตองปราศจากจุกบกพรองหรือ

ความไมสมบูรณ 
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(ค) แนวการเซาะรองหรือการบากตองไดดําเนินการซอมแซมโดยใชโลหะ

เชื่อมที่เปนไปตามขอกําหนดของรอยเชื่อมวิกฤติในบทที่ 3 และตองเจีย

ผิวรอยเชื่อมซอมใหเรียบภายหลังจากการเชื่อมซอมแ 

11.1.6.3 ในเขตปกปอง รอยเชื่อมแตมของแผนรองเชื่อมและแผนตอ ตองเปนสวนหนึ่งของ

รอยเชื่อมสุดทาย 
 

11.1.6.4 แผนเหล็กตอเนื่อง  
 

ตามแนวแผนเอว แผนเหล็กตอเนื่องตองมีการตัดมุมเปนระยะไมนอยกวา  

38 มิลลิเมตร จากระยะ detk  ของหนาตัดเหล็กขึ้นรูปรอน  

ตามแนวแผนปก แผนเหล็กตอเนื่ องตองมีการตัดมุม  เพ่ือหลีกเลี่ ยง 

รัศมีมุมพอกของหนาตัดขึ้นรูปรอน โดยการตัดมุมตองมีระยะไมเกิน 12 มิลลิเมตร 

วัดเลยจากระยะ 1k  การตัดมุมตองเหมาะสมกับการหยุดรอยเชื่อมทั้งในแผนปก

และแผนเอว กรณีท่ีมีการใชการบากมุมแบบโคง (curved corner clip) ตองมีรัศมี 

ไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร  

ที่ปลายของรอยเชื่อมใกลกับมุมของเอวเสาและปกเสา ตองไมใชแผนตอ

สําหรับการเชื่อมแผนเหล็กตอเนื่อง  

ในกรณีที่ทําการเชื่อมแผนเหล็กตอเนื่องใกลกับรัศมีการพอก (fillet radius) 

ของเสาโดยไมใชแผนตอ อนุญาตใหชั้นการเชื่อม (weld layer) มีการเปลี่ยนแปลง

ดวยมุม 0 ถึง 45 องศาวัดจากระนาบดิ่ง โดยที่ความยาวประสิทธิผลของรอยเชื่อม

เปนสวนของรอยเชื่อมที่มีขนาดเต็ม 

11.1.7 ขอกําหนดของสลักเกลียว 
 

สลักเกลียวที่ใชตองเปนสลักเกลียวกําลังสูงตามมาตรฐานมอก. 171-2530 หรือมาตรฐาน 

ASTM A325 A490 F1852 หรือ F2280 การติดตั้งสลักเกลียวใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 

4.5 และตามมาตรฐาน RCSC Specification ยกเวนกรณีที่มีการกําหนดใหเปนอยางอ่ืน 

ตามมาตรฐานนี ้
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11.2 รอยตอลดหนาตัดคาน  

รอยตอลดหนาตัดคานดังแสดงในรูปที่ 9 ใชวิธีการลดบางสวนของหนาตัดคานบริเวณใกลกับรอยตอเสา

และคาน เพ่ือใหเกิดการครากและจุดหมุนพลาสติกที่ตําแหนงของการลดหนาตัด รอยตอประเภทนี้สามารถ

ใชไดในโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลางและโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ 

 

รูปท่ี 9 รอยตอลดหนาตัดคาน 

(ขอ 11.2) 

11.2.1 ขอจํากัดขององคอาคารและรอยตอ 
 

(1) ขอจํากัดของคาน มีดังนี ้

(ก) คานตองเปนหนาตัดขึ้นรูปรอนหรือหนาตัดประกอบตามขอกําหนดในขอ 11.1 

(ข) ความลึกของคานหนาตัดขึ้นรูปรอนและคานหนาตัดประกอบตองไมเกิน 933 

มิลลิเมตร 

(ค) น้ําหนักคานตองไมเกิน 4.3 นิวตันตอมิลลิเมตร 

(ง) ความหนาของแผนปกคานตองไมเกิน 44 มิลลิเมตร 
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(จ) อัตราสวนระยะชวงวางตอความลึก (clear span-to-depth ratio) ของคานตอง 

ไมนอยกวา 7 สําหรับโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ และไมนอยกวา 5 

สําหรับโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง 

(ฉ) อัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวคานตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาในบทที่  6 หรือบทที่ 7 โดย 

การคํานวณอัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปก คา fb  ท่ีใชตองไมนอย

กวาความกวางของแผนปกที่ตําแหนงเทากับรอยละ 67 ของสวนที่มีการลดหนาตัด 

กรณีที่น้ําหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโนมถวงไมทําใหจุดหมุนพลาสติกเลื่อนตําแหนง

จากจุดก่ึงกลางของสวนที่ลดหนาตัดไปอยางมีนัยสําคัญ 

(ช) การค้ํายันดานขางตองเปนไปตามขอกําหนดของการค้ํายันพิเศษท่ีจุดหมุนพลาสติก

ในขอ 4.2.3 การค้ํายันดานขางตองอยูใกลกับตําแหนงที่มีการลดขนาดหนาตัด  

โดยอยูหางจากขอบของสวนหนาตัดลดดานไกลจากเสาระยะไมเกินรอยละ 50  

ของ ความลึกคาน โดยตองไมมีการติดตั้งค้ํายันดานขางในบริเวณจากหนาเสาถึงขอบ

ของสวนหนาตัดลดดานไกลจากหนาเสา สําหรับกรณีที่คานรองรับแผนพื้นคอนกรีต

ในชวงเขตปกปอง โดยมีหัวหมุดเหล็กยึดดวยระยะหางไมเกิน 300 มิลลิเมตร  

และอนุญาตใหไมตองมีการค้ํายันที่แผนปกบนและแผนปกลางเพ่ิมเติมที่ตําแหนง 

หนาตัดลด 

(ซ) เขตปกปองเปนสวนของคานระหวางหนาเสากับขอบของสวนหนาตัดลดดานไกลจาก

หนาเสา 

(2) ขอจํากัดของเสามีดังนี้ 

(ก) เสาตองเปนหนาตัดขึ้นรูปรอนหรือหนาตัดประกอบตามขอกําหนดในขอ 11.1 

(ข) ในการตอยึดคานกับเสา คานตองตอยึดกับแผนปกเสา 

(ค) ความลึกของเสาหนาตัดขึ้นรูปรอนและเสาหนาตัดประกอบตองไมเกิน 933 

มิลลิเมตร เสาหนาตัดประกอบรูปกากบาทปกกวางตองมีความกวางหรือความลึก 

ไมเกิน 933 มิลลิเมตร เสาหนาตัดประกอบรูปกลองและเสาหนาตัดประกอบปกกวาง

รูปกลองตองมีความกวางหรือความลึกไมเกิน 610 มิลลิเมตร 

(ง) ไมมีขอจํากัดของน้ําหนักตอความยาวของเสา 

(จ) ไมมีขอจํากัดของความหนาของแผนปกเสา 

(ฉ) อัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวเสาตองเปนไปตาม

ขอกําหนดองคอาคารของประเภทโครงตานแรงดดัท่ีพิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที ่7 
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(ช) การค้ํายันดานขางเสาตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่

พิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 

11.2.2 รอยตอของเสาและคาน 
 

11.2.2.1 ขอจํากัดความสัมพันธของเสาและคาน 
 

(1) เขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรง

ดัดที่พิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 

(2) อัตราสวนของโมเมนตดัดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) สําหรับระบบโครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษ อัตราสวนของโมเมนต

ดัดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที ่7 โดยที ่

   uvprpb MMM *     (32) 

โดยที ่ prM  = RBSyypr ZFRC
 
(นิวตัน มิลลิเมตร) 

  uvM  =  โมเมนตดัดเพ่ิมเติมจากการขยายแรงเฉือนจาก

ก่ึงกลางสวนการลดหนาตัดคานถึงก่ึงกลางเสา โดยที ่

 cRBSuv dbaVM 5.05.0   (นิวตัน มิลลิเมตร) 

 RBSV  =  แรงเฉือนที่ก่ึงกลางสวนการลดหนาตัด คํานวณตาม

ขั้นตอนที่ 4 ของขอ 11.2.4 (นิวตัน) 

 a  และ b   =  ระยะตามที่แสดงในรูปที่ 9 (มิลลิเมตร) 

 cd  = ความลึกของเสา (มิลลิเมตร) 

(ข) สําหรับระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง อัตราสวน 

โมเมนตดัดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที ่6 

11.2.2.2 รอยเชื่อมระหวางแผนปกคานและแผนปกเสาตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้
 

(1) ปกคานตองตอยึดกับปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด รอยเชื่อม 

ของปกคานตองเปนไปตามขอกําหนดของรอยเชื่อมวิกฤติในขอ 3.4 

(2) รูปรางของชองเปดเพื่อเขาถึงจุดเชื่อมตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

AISC 360-10 
 

11.2.2.3 รอยตอระหวางแผนเอวคานและแผนปกเสาตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้
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(1) กําลังรับแรงเฉือนของแผนเอวคานคํานวณไดจากขั้นตอนที่ 8 ของขอ 11.2.4 

(2) รายละเอียดรอยตอของแผนเอวมีขอกําหนดดังนี ้

(ก) สําหรับระบบโครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษ แผนเอวคานตองเชื่อม

ติดกับแผนปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดตลอดความยาว

ระหวางชองเปดเพ่ือเขาถึงจุดเชื่อม 

แผนเหล็กสําหรับรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียว ตองม ี

ความยาวตลอดระหวางชองเปดเพ่ือใหเขาเชื่อมถึง ดังแสดงในรูปที่ 9 

อนุญาตใหใชแผนเหล็กสําหรับรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียว

เปนแผนรองเชื่อม สําหรับรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด แผนเหล็กตองมี

ความหนาอยางนอย 10 มิลลิเมตร โดยไมตองมีแผนตอท่ีปลายของ 

รอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดในแผนเอวคาน และอนุญาตใหทําการติดตั้ง

โดยใชสลักเกลียวในยึดกับแผนเอวคาน 

(ข) สําหรับระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง แผนเอวคานตอง

ตอยึดกับแผนปกเสาเชนเดียวกับระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียว

พิเศษ ยกเวนสําหรับกรณีระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง 

อนุญาตใหตอเอวคานเขากับปกเสาดวยรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็ก

แผนเดียวรวมกับใชสลักเกลียว โดยรอยตอสลักเกลียวตองเปนรอยตอ 

แบบเลื่อนวิกฤติ ที่มีการออกแบบกําลังตานทานการเลื่อนตามมาตรฐาน 

AISC 360-10 ภายใตแรงแผนดนิไหว กําลังรับแรงแบกทานระบุของรูเจาะ

ตองไมเกินคาตามขอกําหนดที่ระบุในมาตรฐาน AISC 360-10 กําลังรับ 

แรงเฉือนของรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียวคํานวณจาก 

การเฉือนครากของหนาตัดเต็มหรือการเฉือนขาดของหนาตัดสุทธิ  

แผนเหล็กตองเชื่อมติดกับปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดหรือ

ดวยการเชื่อมแบบพอกท้ังสองดานของแผนเหล็ก ขนาดรอยเชื่อม 

แบบพอกแตละดานตองไมนอยกวารอยละ 75 ของความหนาแผนเหล็ก  

แผนเอวคานและแผนเหล็กตองใชรูเจาะมาตรฐาน ยกเวนกรณีท่ีสามารถใช

รูเจาะแบบรองสั้นที่มีรองขนานกับปกคานไดในสวนของแผนเอวคานหรือแผนเหล็ก

อยางใดอยางหนึ่ง  

อนุญาตใหติดตั้งสลักเกลียวโดยขันใหเกิดแรงดึงในสลักเกลียว (pretensioned) 

กอนหรือหลังการเชื่อม 
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11.2.3 การตัดแผนปกคานในรอยตอลดหนาตัดคาน 
 

(1) สวนของการลดหนาตัดทําโดยใชการตัดดวยความรอนเพื่ อให ได โคงที่ ราบ เรียบ  

ความขรุขระสูงสุดของผิวตองไมเกิน 13 ไมครอน รอยตอระหวางสวนที่มีและไมมีการลด

ขนาดหนาตัดตองลบขอบคมเพ่ือลดผลของรอยบาก 

(2) ความ คล าด เคลื่ อ น ขอ งก ารตั ด ด ว ย ค วาม ร อน ต อ งอ ยู ใน ช ว ง  6  มิ ล ลิ เม ต ร  

และความคลาดเคลื่อนของความกวางแผนปกคานประสิทธิผลที่ตําแหนงหนาตัดใดๆ  

ตองอยูในชวง 10 มิลลิเมตร 

(3) สําหรับรอยบากที่ความลึกไมเกิน 6 มิลลิเมตร ซึ่งเกิดระหวางการตัดดวยความรอน

สามารถแกไขไดดวยการเจีย และตองเจียใหมีความตอเนื่องและเรียบ โดยความยาวของ

ชวงตอเนื่องตองไมนอยกวารอยละ 500 ของความลึกในการเจียแตละดาน ถาม ี

รอยบากคม (sharp notch) ตองมีการตรวจสอบโดยใชผงแมเหล็กเพ่ือตรวจสอบวาม ี

การเจียรอยบากคมออกอยางสมบูรณ  และไมอนุญาตให เจียลึกเกิน 6 มิลลิ เมตร  

โดยวัดจากรอยตัดท่ีกําหนดของหนาตัด 

(4) รอยบากที่มีความลึกเกินกวา 6 มิลลิเมตร แตไมเกิน 12 มิลลิเมตร และรอยบากที่แกไข

ดวยการเจียแลวมีความลึกประสิทธิผลเกินกวาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหของ 

การลดหนาตัดคาน อาจแกไขดวยการเชื่อม โดยรอยบากตองไดรับการเจียใหมีความโคง

เรียบดวยรัศมีไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ตําแหนงที่ไดรับการแกไขตองใหความรอนกอน 

การเชื่อมอยางนอยเทากับคาที่มากที่สุดระหวาง 65 องศาเซลเซียส และคาที่กําหนดใน

มาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M 

(5) รอยบากที่มีความลึกเกิน 12 มิลลิเมตร ตองดําเนินการแกไขตามวิธีการที่รับรองโดย

วิศวกร 
 

11.2.4 ขั้นตอนการออกแบบ 
 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกขนาดหนาตัดคาน เสา และมิติของการลดขนาดหนาตัด ( a  b  และ c ) 

ตามขอกําหนดดังนี ้

bfbf bab 75.05.0        (33) 

dbd 85.065.0        (34) 

bfbf bcb 25.01.0        (35) 

โดยที ่ bfb  = ความกวางของปกคาน (มิลลิเมตร) 

 d  = ความลึกของคาน (มิลลิเมตร) 
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 a  = ระยะจากหนาปกเสาถึงจุดเริ่มตนของตําแหนงการลดหนาตัดคาน 

(มิลลิเมตร) 

 b  = ความยาวของการลดหนาตัดคาน (มิลลิเมตร) 

 c  = ความลึกของการลดหนาตัดที่ตําแหนงก่ึงกลางการลดหนาตัดคาน 

(มิลลิเมตร) 

ตรวจสอบหนาตัดคาน และเสาใหมีกําลังรับน้ําหนักเพียงพอภายใตการรวมแรงที่พิจารณา 

และตรวจสอบการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้น โดยพิจารณาผลการลดพื้นที่หนาตัดคาน ทั้งนี้ 

สามารถรวมผลของการลดพ้ืนที่หนาตัดคานที่มีตอการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นแบบยืดหยุน

ดวยการคูณการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นแบบยืดหยุนที่คํานวณโดยใชหนาตัดเต็มดวย 1.1 

สําหรับการลดความกวางปกรอยละ 50 และใชการประมาณเชิงเสน สําหรับกรณีการลด 

ความกวางปกนอยกวารอยละ 50 แทนการวิเคราะหแบบละเอียดได 

ขั้นตอนที่ 2 คํานวณโมดูลัสหนาตัดพลาสติก (plastic section modulus, RBSZ ) ที่ก่ึงกลาง

สวนการลดหนาตัด 

 bfbfxRBS tdctZZ  2     (36) 

โดยที ่ xZ  = โมดูลัสหนาตัดพลาสติกรอบแกนหลักของหนาตัดเต็ม (มิลลิเมตร3) 

 bft  = ความหนาของปกคาน (มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนท่ี 3 คํานวณโมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปน ( prM ) ที่ก่ึงกลางสวนการลดหนาตัด 

RBSyyprpr ZFRCM       (37) 

ขั้นตอนที่ 4 คํานวณแรงเฉือนที่ก่ึงกลางบริเวณที่มีการลดหนาตัดแตละดานของปลายคาน  

โดยใชผังวัตถุอิสระ (free body diagram) ของจุดก่ึงกลางบริเวณที่มีการลดหนาตัดที่ปลาย

คานทั้งสองดาน โดยสมมติใหโมเมนตดัดที่ก่ึงกลางบริเวณการลดหนาตัดมีโมเมนตดัดเทากับ 

prM  และรวมผลของแรงกระทําในแนวดิ่งบนคานดวยการรวมแรง จาก LfD 12.1   โดยที ่

1f  คือ ตัวคูณน้ําหนักบรรทุก สําหรับน้ําหนักบรรทุกจรตามขอบังคับอาคารที่ใช แตตองมีคา 

ไมนอยกวา 0.5 

ขั้นตอนที่ 5 คํานวณโมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปน ( fM ) ที่หนาเสา โดยใชผังวัตถุอิสระระหวาง

ก่ึงกลางบริเวณการลดหนาตัดคานและหนาเสา ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึ่งโมเมนตดัดที่หนาเสา

คํานวณไดจาก 
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hRBSprf SVMM       (38) 

โดยที ่ fM  =  โมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปนที่หนาเสา (นิวตัน มิลลิเมตร) 

 hS  = ระยะระหวางหนาเสาถึงจุดหมุนพลาสติก (มิลลิเมตร) 

  =  ba 5.0  

 RBSV  = คาแรงเฉือนที่มากที่สุดระหวางที่ก่ึงกลางบริเวณท่ีมีการลดขนาด 

หนาตัดของปลายคานทั้งสองดาน (นิวตัน) 

สมการดังกลาวไมรวมผลของแรงกระทําในแนวดิ่งระหวางหนาเสาถึงก่ึงกลางการลดขนาด 

หนาตัด ซึ่งสามารถรวมผลจากในรูปที่ 10 รวมกับสมการขางตนได 

 

รูปท่ี 10 ผังวัตถุอสิระระหวางกึ่งกลางสวนของการลดหนาตัดคานและหนาเสา 

(ขอ 11.2.4) 

ขั้นตอนท่ี 6 คํานวณโมเมนตดัดพลาสติก ( peM ) ของคานจากหนวยแรงครากที่คาดหวัง 

xyype ZFRM        (39) 

ขั้นตอนท่ี 7 ตรวจสอบกําลังรับโมเมนตดัดของคานท่ีหนาเสา 

pedf MM        (40) 

ในกรณีที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขของสมการ ตองปรับคา a  b  และ c  รวมถึงปรับขนาด

หนาตัดคาน และทําการคํานวณซ้ําตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 

ขั้นตอนที่ 8 คํานวณกําลังรับแรงเฉือนท่ีตองการ ( uV ) ของคาน และจุดตอระหวางเอวคานและ

เสา จากสมการ 

  gravityhpru VLMV  /2      (41) 
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โดยที ่ hL  = ระยะระหวางจุดหมุนพลาสติก (มิลลิเมตร) 

 gravityV  = แรงเฉือนในคาน คํานวนไดจาก LfD 12.1   โดยที่ 1f  คือ ตัวคูณ

น้ําหนักบรรทุก สําหรับน้ําหนักบรรทุกจรตามขอบังคับอาคารที่ใช  

แตตองมีคาไมนอยกวา 0.5 (นิวตัน) 

ตรวจสอบกําลังรับแรงเฉือนของคานตามมาตรฐาน AISC 360-10 

ขั้นตอนท่ี 9 ออกแบบรอยตอระหวางเอวคานและเสาตามขอ 11.2.2.3 

ขั้นตอนท่ี 10 ตรวจสอบขอกําหนดของแผนเหล็กตอเนื่องตามขอ 11.1 

ขั้นตอนท่ี 11 ตรวจสอบขอจํากัดความสัมพันธของเสาและคานตามขอ 11.2.2.1 

11.3 รอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียวแบบท่ีไมมี และแบบท่ีมีแผนเหล็กเสริมกําลัง 

รอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียวทําไดโดยการเชื่อมคานเขากับแผนเหล็กเสริมปลาย  

(end-plate) และตอแผนเหล็กเสริมปลายกับปกเสาดวยสลักเกลียว รูปแบบของรอยตอแสดงดังรูปที่ 11 

พฤติกรรมของรอยตอประเภทดังกลาวมีสภาวะขีดสุดหลายรูปแบบ ไดแก การครากของคานจากโมเมนตดัด 

การครากของแผนเหล็กเสริมปลายจากโมเมนตดัด การครากของเขตแผงรอยตอเสา และคาน การขาดจาก 

แรงดึงหรือแรงเฉือนของสลักเสลียวท่ีตอยึดแผนเหล็กเสริมปลาย หรือการขาดของรอยตอเชื่อม  

 

รูปท่ี 11 รอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียวแบบท่ีไมมี และแบบท่ีมีแผนเหล็กเสริมกําลัง 

(ขอ 11.3) 

 

11.3.1 ระบบ 
 

รอยตอประเภทนี้ใชไดในระบบโครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษและโครงตานแรงดัด

ที่มีความเหนียวปานกลาง โดยรอยตอประเภทดังกลาวสามารถใชไดกับระบบโครงตานแรงดัดที่

มีความเหนียวพิเศษที่มีแผนพ้ืนคอนกรีตในกรณีดังนี้ 
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(ก) ความลึกระบุของคานตองไมนอยกวา 610 มิลลิเมตร สําหรับกรณีที่อยูนอกเหนือจาก

ขอกําหนดในขอ 11.3.2  

(ข) รอยตอตองไมมีหัวหมุดเหล็กในระยะรอยละ 150 ของความลึกคานจากหนาเสาของ

รอยตอ 

(ค) พ้ืนคอนกรีตตองมีการเวนระยะหางไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร จากแผนปกเสาท้ังสองดาน 

โดยยอมใหใชวัสดุที่สามารถอัดตัวได (compressible material) ในชองวางระหวาง 

หนาเสาและพ้ืนคอนกรีต 

11.3.2 ขอจํากัดขององคอาคาร และรอยตอ 
 

ตารางที่ 5 ใหขอบเขตของตัวแปรที่ไดรับการยอมรับจากการทดสอบ ชิ้นสวนของรอยตอ

ตองอยูในชวงที่กําหนดตามตาราง 
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ตารางที ่5 ขอบเขตของตัวแปรรอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียวแบบท่ีไมมี                            

และแบบท่ีมีแผนเหล็กเสริมกําลัง 

(ขอ 11.3.2) 

 
รอยตอมีสลักเกลียว 4 ตัว แบบ

ไมมีแผนเสริมกําลัง (4E) 

รอยตอมีสลักเกลียว 4 ตัว แบบมี

แผนเสริมกําลัง (4ES) 

รอยตอมีสลักเกลียว 8 ตัว แบบมี

แผนเสริมกําลัง (8ES) 

ตัวแปร 
คาสูงสุด 

(มิลลิเมตร) 

คาต่ําสุด 

(มิลลิเมตร) 

คาสูงสุด 

(มิลลิเมตร) 

คาต่ําสุด 

(มิลลิเมตร) 

คาสูงสุด 

(มิลลิเมตร) 

คาต่ําสุด 

(มิลลิเมตร) 

bft  19 10 19 10 25 14 

bfb  235 152 229 152 311 190 

d  1400 349 610 349 914 457 

pt  57 13 38 13 64 19 

pb  273 178 273 178 381 229 

g  152 102 152 83 152 127 

fip , fop  114 38 140 44 51 41 

bp  - - - - 95 89 

bfb  = ความกวางของแผนปกคาน (มิลลิเมตร) 

pb  = ความกวางของแผนเหล็กเสรมิปลาย (มิลลิเมตร) 

d  = ความลึกของคาน (มิลลเิมตร) 

g  = ระยะหางตามแนวราบของสลกัเกลียว (มิลลิเมตร) 

bp  = ระยะหางตามแนวดิ่งระหวางสลักเกลยีวแถวในและแถวนอก ของรอยตอแบบ 8ES (มิลลเิมตร) 

fip  = ระยะหางตามแนวดิ่งจากดานในของแผนปกคานรับแรงดึงถึงแถวสลักเกลียวดานในที่ใกลทีส่ดุ (มลิลิเมตร) 

fop  = ระยะหางตามแนวดิ่งจากดานนอกของแผนปกคานรับแรงดึงถึงแถวสลักเกลียวดานนอกที่ใกลทีส่ดุ (มิลลเิมตร) 

bft  = ความหนาของแผนปกคาน (มลิลิเมตร) 

pt  = ความหนาของแผนเหล็กเสริมปลาย (มิลลิเมตร) 
 

11.3.2.1 ขอจํากัดของคานมีดังนี ้
 

(1) คานเหล็กขึ้นรูปรอนหรือคานหนาตัดประกอบตองเปนไปตามขอกําหนดของ 

ขอ 11.1  
 

กรณีที่ใชหนาตัดประกอบท่ีตําแหนงปลายรอยตอ ภายในชวงที่วัดจากระยะ 

ที่นอยที่สุดระหวางความลึกของคาน และรอยละ 300 ของความกวางของปก

คาน แผนเอวและแผนปกของหนาตัดประกอบตองตอยึดดวยรอยเชื่อมแบบ 

รองทะลุตลอด หรือคูของรอยเชื่อมแบบพอกที่มีขนาดแตละดานเทากับรอยละ 
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75 ของความหนาของแผนเอวแตไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร สําหรับสวนท่ีเหลือ 

ของคาน โดยที่ขนาดรอยเชื่อมตองเพียงพอในการถายแรงเฉือนระหวางแผนปก

และแผนเอวคาน 

(2) ความลึกคานเปนไปตามแสดงในตารางที่ 5 

(3) ไมมีขอกําจัดของน้ําหนักตอความยาวของคาน 

(4) ความหนาของปกคาน เปนไปตามขอบเขตตัวแปรในตารางที่ 5 

(5) อัตราสวนระยะชวงวางตอความลึกของคานตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) ระบบโครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษ มีคาไมนอยกวา 7 

(ข) ระบบโครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวปานกลาง มีคาไมนอยกวา 5 

(6) อัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปก และแผนเอวตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที ่7 

(7) การค้ํายันดานขางของคานตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรง-

ดัดที่พิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 

(8) เขตปกปองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) สําหรับรอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียวแบบที่ไมมีแผนเหล็ก 

เสริมกําลัง เขตปกปองคือสวนของคานจากหนาเสาถึงคาที่นอยที่สุด

ระหวางความลึกของคาน และรอยละ 300 ของความกวางแผนปกคาน 

(ข) สําหรับรอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียวแบบที่มีแผนเหล็ก 

เสริมกําลัง เขตปกปองคือสวนของคานจากหนาเสาถึงระยะจากปลายของ

แผนเสริมกําลังบวกดวยระยะที่นอยที่สุดระหวางรอยละ 50 ของความลึก

คานและรอยละ 300 ของความกวางแผนปกคาน 

11.3.2.2 เสาตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้
 

(1) แผนเหล็กเสริมปลายตองตอยึดกับแผนปกเสา 

(2) เสาหนาตัดขึ้นรูปรอน และเสาหนาตัดประกอบปกกวางตองมีความลึกไมเกิน 

933 มิลลิ เมตร สําหรับ เสาหนาตัดประกอบรูปกากบาทปกกวางตองม ี

ความกวางและความลึกไมเกิน 933 มิลลิเมตร 

(3) ไมมีขอจํากัดของน้ําหนักตอความยาวของเสา 

(4) ไมมีขอจํากัดเพ่ิมเติมของความหนาแผนปกเสา  
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(5) อัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปก และแผนเอวเสาเปนไปตาม

ขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดดัที่พิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที ่7 
 

11.3.2.3 ขอจํากัดความสัมพันธของเสาและคาน 
 

รอยตอระหวางคานและเสาตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) เขตแผงรอยตอ เสาและคานตองเป น ไปตามข อกํ าหนดของประเภท 

โครงตานแรงดดัท่ีพิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 

(2) อัตราสวนโมเมนตดัดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภท 

โครงตานแรงดดัท่ีพิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 
 

11.3.3 แผนเหล็กตอเนื่อง 
 

แผนเหล็กตอเนื่องตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) ขอพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมของการใชแผนเหล็กตอเนื่อง ตองเปนไปตาม

ขอกําหนดในขอ 11.3.6 

(2) กรณีท่ีมกีารใชแผนเหล็กตอเนื่อง ตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 11.3.6 

(3) แผนเหล็กตอเนื่องตองตอยึดกับเสาดวยรอยเชื่อม และเปนไปตามขอกําหนดของ

ประเภทโครงตานแรงดัดท่ีพิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที ่7 ยกเวนกรณีที่ใชแผนเหล็ก

ตอเนื่องหนาไมเกิน 10 มิลลิเมตร อนุญาตใหเชื่อมแผนเหล็กตอเนื่องกับปกเสาดวย

รอยเชื่อมแบบพอกท้ังสองดาน โดยกําลังของรอยเชื่อมแบบพอกตองไมนอยกวา 

cyAF  โดยท่ี cA  คือ พ้ืนที่สัมผัสระหวางแผนเหล็กตอเนื่องและปกเสาที่ตอยึดกับ 

ปกคาน และ yF  คือ กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนเหล็กตอเนื่อง 
 

11.3.4 สลักเกลียว 
 

สลักเกลียวตองเปนไปตามขอกําหนดของขอ 11.1 

11.3.5 รายละเอียดรอยตอ 
 

(1) ระยะระหวางจุดศูนยกลางรูเจาะในทางขวางกับแนวแรง (gage, g ) เปนระยะที่แสดงตาม

รูปที่ 12 ถึงรูปที่ 14 โดยตองมีระยะไมเกินความกวางของแผนปกคานที่ตอยึด 
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รูปท่ี 12 รอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียว 4 ตัว แบบท่ีไมมีแผนเหล็กเสริมกําลัง (4E)  

(ขอ 11.3.5) 

 

รูปท่ี 13 รอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียว 4 ตัว แบบท่ีมีแผนเหล็กเสริมกําลัง (4ES) 

(ขอ 11.3.5) 
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รูปท่ี 14 รอยตอแผนเหล็กเสริมปลายมีสลักเกลียว 8 ตัว แบบท่ีมีแผนเหล็กเสริมกําลัง (8ES) 

(ขอ 11.3.5) 

(2) ระยะระหวางจุดศูนยกลางรูเจาะในแถวสลักเกลียว (pitch) นอยที่สุดมีคาเทากับ 

เสนผานศูนยกลางของสลักเกลียว บวกดวย 13 มิลลิเมตร สําหรับสลักเกลียวขนาดไมเกิน 

25 มิลลิเมตร หรือบวกดวย 19 มิลลิเมตร สําหรับสลักเกลียวขนาดเกินกวา 25 มิลลิเมตร 

ระยะ fip  และ fop  เปนระยะจากหนาแผนปกคานถึงจุดศูนยกลางรูเจาะของแถว 

สลักเกลียวที่อยูใกลที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 12 ถึง รูปที่ 14 สวนระยะ sip  และ sop  เปน

ระยะจากหนาแผนเหล็กตอเนื่องถึงจุดศูนยกลางรูเจาะของเเถวสลักเกลียวที่อยูใกลที่สุด 

ดังแสดงในรูปที่ 12 ถึง รูปที่ 14 
 

ระยะ bp  คอื ระยะระหวางสลักเกลียวแถวนอกและแถวใน ในรอยตอแบบ 8ES ดังแสดง

ใน รู ป ที่  14  ร ะยะห า งขอ งแถวส ลั ก เกลี ย วต อ ง มี ค าอ ย า งน อ ย ร อ ยล ะ  267  

ของเสนผานศูนยกลางสลักเกลียว 

(3) ความกวางของแผนเหล็กเสริมปลายตองไมนอยกวาความกวางของแผนปกคานที่มาตอยึด 

ความกวางประสิทธิผลของแผนเหล็กเสริมปลายตองมีคาไมเกินความกวางของแผนปกคาน

บวกดวย 25 มิลลิเมตร 
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(4) ความยาวของแผนเหล็กเสริมกําลัง ( stL ) ท่ีเชื่อมตอยึดกับแผนปกคานและแผนเหล็ก 

เสริมปลายตองมีคาไมนอยกวาคาดังนี้ 

 30tan/stst hL       (42) 

โดยที ่ sth  = ความสูงของแผนเหล็กเสริมกําลัง มีคาเทากับระยะจากดานนอกของ

ปกคานถึงปลายของแผนเหล็กเสริมปลาย ดังแสดงในรูปที่ 15 

(มิลลิเมตร) 

ปลายบากของแผนเสริมกําลังตองจรดปกคาน และขอบของแผนเหล็กเสริมปลาย โดยมี

ความกวางของการบากปลายแผนประมาณ 25 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 15 และมีการเวน

ระยะแผนเหล็กเสริมกําลังที่รอยตอระหวางปกคานและแผนเหล็กเสริมปลาย เพ่ือใหมีระยะหาง

ระหวางแผนเหล็กเสริมกําลังและรอยเชื่อมของแผนปกคาน 

ในกรณีที่คานและแผนเหล็กเสริมกําลังเปนวัสดุชนิดเดียวกัน ความหนาของแผนเหล็ก

เสริมกําลังตองมีคาไมนอยกวาความหนาของเอวคาน ในกรณีที่แผนเหล็กเสริมกําลังและคานมี

กําลังครากไมเทากัน ความหนาของแผนเหล็กเสริมกําลังตองไมนอยกวาอัตราสวนระหวาง 

กําลังครากของคานตอกําลังครากของแผนเหล็กเสริมกําลังคูณดวยความหนาของเอวคาน 

 

รูปท่ี 15 แผนเหล็กเสริมกําลังสําหรับจุดตอแบบ 8ES และ 4ES 

(ขอ 11.3.5) 
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(5) อนุญาตใหใชแผนเหล็กทําเปนรองเวนระยะเทา ๆ กัน (finger shim) ดังแสดงในรูปที่ 16 

ไดท่ีดานบน รวมถึงดานลางของรอยตอ โดยตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

RCSC Specification 

 

รูปท่ี 16 แผนเหล็กทําเปนรองเวนระยะเทา ๆ กัน 

(ขอ 11.3.5) 

(6) รายละเอียดพ้ืนคอมโพสิตสําหรับรอยตอโครงตานแรงดดัที่มีความเหนียวปานกลาง 
 

นอกเหนือจากขอกําหนดของเขตปกปอง ใหหลีกเลี่ยงการใชหัวหมุดเหล็กยึดเขากับ 

แผนปกบนคานในระยะจากหนาเสาถึงระยะเทากับรอยละ 150 ของความลึกคาน 
 

เวนระยะแผนพ้ืนจากหนาเสา 25 มิลลิเมตร และอุดชองวางสําหรับเผื่อการขยายตัวของ

วัสดุที่สามารถอัดตัวได 

(7) รายละเอียดรอยเชื่อม 
 

การเชื่อมคานเขากับแผนเหล็กเสริมปลายตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

(ก) ในการเชื่อม ตองหลีกเลี่ยงการใชชองเปดเพ่ือเขาถึงจุดเชื่อม 

(ข) แผนปกคานตองเชื่อมกับแผนเหล็กเสริมปลายดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด  

โดยไมใชแผนรองเชื่อม รอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดตองใหฐานรอยเชื่อมอยูที่ฝงเอว

คาน ที่ฝงดานในของแผนปกคานตองเชื่อมดวยรอยเชื่อมแบบพอกขนาด 8 มิลลิเมตร 

ซึ่งรอยเชื่อมดังกลาว จัดเปนรอยเชื่อมวิกฤติ 
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(ค) แผนเอวคานตองเชื่อมติดกับแผนเหล็กเสริมปลาย ดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด

หรือรอยเชื่อมแบบพอก กรณีท่ีใชรอยเชื่อมแบบพอก ตองมีขนาดรอยเชื่อมเพียงพอ

ในการรับแรงดึงเต็มกําลังของแผนเอวคานจากดานในของแผนปกคานถึงระยะ 150 

มิลลิเมตร โดยวัดระยะเลยจากแถวสลักเกลียวที่อยูไกลสุดจากแผนปกคาน 

(ง) ในการเชื่อม ไมตองเซาะฐานรอยเชื่อมในแผนปกคานที่ตําแหนงเหนือและใตเอวคาน

ในระยะรอยละ 150 ของคา 1k  โดยท่ี 1k  คือระยะจากกึ่งกลางเอวคานถึงขอบของ

สวนพอกที่แผนปก (flange toe fillet) และอนุญาตใหใชรอยเชื่อมแบบรองทะลุ

ตลอดไดในตําแหนงดังกลาว 

(จ) กรณีท่ีใชแผนเหล็กเสริมกําลัง ตองเชื่อมแผนเหล็กเสริมกําลังกับแผนเหล็กเสริมปลาย 

ดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด ยกเวนกรณีที่แผนเหล็กเสริมกําลังมีความหนา 

ไมเกิน 10 มิลลิเมตร อนุญาตใหใชรอยเชื่อมแบบพอกที่สามารถรับแรงตามกําลัง 

ของแผนเหล็กเสริมกําลังได 

11.3.6 ขั้นตอนการออกแบบ 
 

การออกแบบรอยตอในรูปท่ี 12 ถึงรูปที่ 14 สําหรับรอยตอ 4E, 4ES และ 8ES มีขั้นตอน

การออกแบบดังนี้ 

(ก) ออกแบบแผนเหล็กเสริมปลายและจํานวนสลักเกลียว 

ขั้นตอนท่ี ก1 

กําหนดขนาดคาน และเสา และคํานวณโมเมนตดัดที่หนาเสา ( fM ) 

huprf SVMM       (43) 

โดยที ่ prM  = โมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปนที่ตําแหนงจุดหมุนพลาสติก (นิวตัน 

มิลลิเมตร) 

  = eyypr ZFRC  

 hS  = ระยะจากหนาเสาถึงตําแหนงจุดหมุนพลาสติก ซึ่งเปนคานอยกวา

ระหวาง 2/d  หรือ bfb3  สําหรับรอยตอ 4E และมีคาเทากับ 

 pst tL   สําหรับรอยตอ 4ES และ 8ES 
 

 uV  = แรงเฉือนที่ปลายคาน คํานวณไดจาก   gravityhpr VLM /2   

 bfb  = ความกวางของแผนปกคาน (มิลลิเมตร) 

 d  = ความลึกของคาน (มิลลิเมตร) 
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 hL  = ระยะระหวางตําแหนงจุดหมุนพลาสติก (มิลลิเมตร) 

 stL  = ความยาวแผนเหล็กเสริมกําลังที่แผนเหล็กเสริมปลาย ดังแสดงใน  

รูปที่ 15 (มิลลิเมตร) 

 pt  = ความหนาของแผนเหล็กเสริมปลาย (มิลลิเมตร) 

 gravityV  = แรงเฉือนในคานไดจากการรวมแรง จาก LfD 12.1   โดยที่ 1f  

เปน ตัวคูณน้ําหนักบรรทุกสําหรับน้ําหนักบรรทุกจรตามขอกําหนด 

แตตองไมนอยกวา 0.5 

ขั้นตอนที่ ก2 เลือกรูปแบบของรอยตอระหวาง 4E, 4ES และ 8ES และเลือกรายละเอียดของ

รอยตอ เชน g  fip  fop  bp  และ ih  เปนตน รวมถึงชั้นคุณภาพของสลักเกลียว 

ขั้นตอนท่ี ก3 คํานวณขนาดเสนผานศูนยกลางสลักเกลียวที่ตองการ ( dreqbd '   ) ดังสมการ 

สําหรับรอยตอ 4E และ 4ES 

 1
'   

2

hhF

M
d

ontn

f
dreqb 



     (44) 

สําหรับรอยตอ 8ES 

 4321
'   

2

hhhhF

M
d

ntn

f
dreqb 



   (45) 

โดยที ่ ntF  = กําลังรับแรงดึงระบุของสลักเกลียว 

 ih  =  ระยะหางจากกึ่ งกลางปกคานรับแรงอัดถึงกึ่งกลางสลักเกลียว 

รับแรงดึงแถวที่ i  (มิลลิเมตร) 

 oh  =  ระยะหางจากก่ึงกลางปกคานรับแรงอัดถึงกึ่งกลางสลักเกลียว 

รับแรงดึงแถวนอกสุด (มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนท่ี ก4 เลือกขนาดสลักเกลียว bd  ที่ไมนอยกวาคาที่ไดจากการคํานวณในขั้นตอนที่ ก3 

ขั้นตอนท่ี ก5 คํานวณความหนาของแผนเหล็กเสริมปลาย ( dreqpt '   ) 

pypd

f
dreqp YF

M
t


11.1

'          (46) 

โดยที ่ ypF  =  กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนเหล็กเสริมปลาย 
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 pY  =  ตัวแปรเสนครากที่ไดจากตารางที่ 6 7 และ 8 

ขั้นตอนท่ี ก6 เลือกความหนาแผนเหล็กเสริมปลายมากกวาที่คํานวณไดจากขั้นตอนที่ ก5 

ขั้นตอนท่ี ก7 คํานวณแรงในแผนปกคานปรับคา ( fuF ) 

    
bf

f
fu td

M
F


      (47) 

โดยที ่ d  =  ความลึกของคาน (มิลลิเมตร) 

 bft  =  ความหนาของปกคาน (มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนท่ี ก8 ตรวจสอบการครากเฉือนของสวนยื่นแผนเหล็กเสริมปลาย ในรอยตอแบบ 4E 

  ppypdndfu tbFRF 6.05.0       (48) 

โดยที ่ pb  =  ความกวางของแผนเหล็กเสริมปลาย โดยมีขนาดไมเกินความกวาง

ของแผนปกคานบวกดวย 25 มิลลิเมตร (มิลลิเมตร) 

ถาการคํานวณไมเปนไปตามสมการขางตน ตองเพ่ิมความหนาของแผนเหล็กเสริมปลาย 

หรือหนวยแรงครากของแผนเหล็กเสริมปลาย 

ชั้นตอนท่ี ก9 ตรวจสอบการเฉือนขาดของสวนยื่นของแผนเหล็กเสริมปลาย ในรอยตอแบบ 4E 

  nupnnnfu AFRF 6.05.0       (49) 

โดยที ่ upF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนเหล็กเสริมปลาย (เมกะปาสกาล) 

 nA  =  หนาตัดสุทธิของแผนเหล็กเสริมปลาย  

       =    32  bpp dbt  สําหรับรูเจาะมาตรฐาน (ตารางมิลลิเมตร) 

 bd  =  เสนผานศูนยกลางสลักเกลียว (มิลลิเมตร) 

ถาการคํานวณไมเปนไปตามสมการขางตน ใหเพิ่มความหนาของแผนเหล็กเสริมปลาย 

หรือหนวยแรงครากของแผนเหล็กเสริมปลาย 
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ตารางที ่6 ตัวแปรเสนครากของรอยตอแบบ 4E 

(ขอ 11.3.6) 

รูปแบบเสนครากในแผนเหล็กเสริม

ปลาย 

แบบจําลองแรงในสลักเกลียว 

 
 

แผนเหล็กเสริมปลาย 

  sph
gp

h
sp

h
b

Y fi
fo

o
fi

p
p 
































 11

2

2

1111

2
 

gbs p5.0  ถา sp fi   ใช sp fi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว หนาที่ 91

 

ตารางที ่7 ตัวแปรเสนครากของรอยตอแบบ 4ES 

(ขอ 11.3.6) 

รูปแบบเสนครากในแผนเหล็กเสริมปลาย 
แบบจําลองแรงในสลักเกลียว 

กรณี 1 ( sde  ) กรณี 2 ( sde  ) 

   

กรณ ี1  

( sde  ) 
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ตารางที ่8 ตัวแปรเสนครากของรอยตอแบบ 8ES 

(ขอ 11.3.6) 

รูปแบบเสนครากในแผนเหล็กเสริมปลาย 
แบบจําลองแรงในสลักเกลียว 

กรณี 1 ( sde  ) กรณี 2 ( sde  ) 

   

กรณ ี1  

( sde  ) 
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ขั้นตอนที่ ก10 กรณีที่ใชรอยตอแบบ 4ES หรือ 8ES ตองเลือกความหนาของแผนเสริมกําลัง 

และออกแบบรอยเชื่อมระหวางแผนเหล็กเสริมกําลังกับแผนปกคานและระหวางแผนเหล็ก 

เสริมกําลังกับแผนเหล็กเสริมปลาย 













ys

yb
bws F

F
tt      (50) 

โดยที ่ bwt  = ความหนาของแผนเอวคาน (มิลลิเมตร) 

 st  = ความหนาของแผนเหล็กเสริมกําลัง (มิลลิเมตร) 

 ybF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของคาน (เมกะปาสกาล) 

 ysF  =  กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนเหล็กเสริมกําลัง (เมกะปาสกาล) 

ขนาดของแผนเหล็กเสริมกําลังตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 11.3.5(4) และอัตราสวน

ความกวางตอความหนาของแผนเหล็กเสริมกําลังตองเปนไปตามขอกําหนดดังสมการ  

เพ่ือปองกันการโกงเดาะเฉพาะที่ 

yss

st

F

E

t

h
56.0      (51) 

โดยที ่ sth  = ความสูงของแผนเหล็กเสริมกําลัง มีคาเทากับความสูงจากดานนอก

ของแผนปกคานถึงขอบของแผนเหล็กเสริมปลาย (มิลลิเมตร) 

รอยเชื่อมระหวางแผนเหล็กเสริมกําลังกับแผนปกคาน และรอยเชื่อมระหวางแผนเหล็ก

เสริมกําลังกับแผนเหล็กเสริมปลายตองสามารถรับแรงเฉือนที่ตําแหนงการตอยึดกับ 

แผนปกคานได นอกจากนี้ รอยเชื่อมตองสามารถรับแรงดึงที่ตําแหนงการตอยึดกับแผนเหล็ก

เสริมปลายไดเชนเดียวกัน 

การตอยึดแผนเหล็กเสริมกําลังกับปกคานสามารถใชรอยเชื่อมแบบพอกหรือรอยเชื่อม

แบบรองทะลุตลอด สวนการตอยึดแผนเหล็กเสริมกําลังกับแผนเหล็กเสริมปลาย ใหใชรอยเชื่อม

แบบรองทะลุตลอด ยกเวนกรณีที่แผนเหล็กเสริมปลายมีความหนาไมเกิน 10 มิลลิเมตร 

สามารถใชรอยเชื่อมแบบพอกทั้งสองดานของแผนเหล็กได 

ขั้นตอนท่ี ก11 กําลังรับแรงเฉือนขาดของสลักเกลียวที่รอยตอไดจากสลักเกลียวที่แผนปกรับ

แรงอัด 

  bnvbnnnu AFnRV       (52) 
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โดยที ่ bn  =  จํานวนของสลักเกลียวที่ฝงแผนปกรับแรงอัด ซึ่งมีคาเทากับ 4 

สําหรับรอยตอ 4E และ 4ES และมีคาเทากับ 8 สําหรับรอยตอ 8ES 

 bA  =  พ้ืนที่หนาตัดของสลักเกลียว (ตารางมิลลิเมตร) 

 nvF  =  กําลังรับแรงเฉือนระบุของสลักเกลียว (เมกะปาสกาล) 

 uV  =  แรงเฉือนท่ีปลายคาน (นิวตัน) คํานวณไดจาก   gravityhpr VLM /2  

 

ขั้น ตอนที่  ก12 ตรวจสอบการวิบั ติ จากแรงแบกทาน หรือการฉี กขาด  (tear-out)  

ของแผนเหล็กเสริมปลายและแผนปกเสา 

    noonniinnnu rnrnRV       (53) 

โดยที ่ in  =  จํานวนสลักเกลียวดานใน ซึ่งมีคาเทากับ 2 สําหรับรอยตอ 4E และ 

4ES และมีคาเทากับ 4 สําหรับรอยตอ 8ES 

 on  =  จํานวนสลักเกลียวดานนอก ซึ่งมีคาเทากับ 2 สําหรับรอยตอ 4E และ 

4ES และมีคาเทากับ 4 สําหรับรอยตอ 8ES 

 nir  =  ubuc tFdtFL 4.22.1   สําหรับสลักเกลียวแตละตัวดานใน 

 nor  =  ubuc tFdtFL 4.22.1   สําหรับสลักเกลียวแตละตัวดานนอก 

 cL  =  ระยะจากขอบรูเจาะถึงขอบรูเจาะขางเคียงในทิศทางของแนวแรง 

หรือระยะจากขอบรูเจาะถึงขอบแผนเหล็ก (มิลลิเมตร) 

 uF  =  กําลังดึงระบุต่ําสุดของแผนเหล็กเสริมปลายหรือแผนปกเสา (เมกะ

ปาสกาล) 

 bd  =  ขนาดเสนผานศูนยกลางสลักเกลียว (มิลลิเมตร) 

 t  =  ความหนาของแผนเหล็กเสริมปลายหรือแผนปกเสา (มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนท่ี ก13 ออกแบบรอยเชื่อมระหวางแผนปกคานและแผนเอวคานกับแผนเหล็ก 

เสริมปลาย ตามขอกําหนดในขอ 10.3.5 ขอ (7) 

(ข) ออกแบบรอยตอยึดกับเสา 

ขั้นตอนท่ี ข1 ตรวจสอบการครากจากแรงดัดในปกเสา 

cycd

f
cf YF

M
t


11.1

      (54) 

โดยที ่ ycF  = กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนปกเสา (เมกะปาสกาล) 
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 cY  =  ตัวแปรเสนครากของแผนปกเสาที่ไมมีการเสริมกําลัง ดังแสดงใน

ตารางที่ 9 และ 10 

 cft  = ความหนาของแผนปกเสา (มิลลิเมตร) 

ถาการคํานวณไมเปนไปตามสมการขางตน ตองเพ่ิมขนาดเสาหรือเพ่ิมแผนเหล็กตอเนื่อง 

สําหรับกรณีที่ใชแผนเหล็กตอเนื่อง ใหใชตัวแปร cY  สําหรับแผนปกเสาที่มีการเสริมกําลัง  

ดังแสดงในตารางที ่9 และตารางที ่10 

ขั้นตอนท่ี ข2 

สําหรับการครากของแผนปกเสาจากโมเมนตดัดในกรณีที่ตองใชแผนเหล็กตอเนื่อง  

ใหคํานวณแรงท่ีตองการของแผนเหล็กเสริมกําลัง 

กําลังรับโมเมนตดัดออกแบบของแผนปกเสาคํานวณไดดังสมการ 

2
cfcycdcfd tYFM        (55) 

โดยที ่ cY  =  ตัวแปรเสนครากของแผนปกเสาที่ไมมีการเสริมกําลัง ดังตารางที่ 9 

และตารางท่ี 10  

ดังนั้น แรงเทียบเทาออกแบบในแผนปกเสา คํานวณไดดังนี้ 

bf

cfd
nd td

M
R





      (56) 

ใช ndR  ในการคํานวณแรงที่ตองการสําหรับแผนเหล็กตอเนื่อง ในขั้นตอนที่ ข6  
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ตารางที ่9 ตัวแปรเสนครากในปกเสาของรอยตอที่ใชสลักเกลียว 4 ตัว  

(ขอ 11.3.6) 

ตัวแปรเสนครากของแผนปกเสาที่ไมมีแผนเหล็ก

เสริมกําลัง 

ตัวแปรเสนครากของแผนปกเสาที่มีแผนเหล็ก

เสริมกําลัง 

  

แผนปกเสาที่ไมมี

แผนเหล็กเสริมกําลัง 
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ปกเสาที่มีแผนเหล็ก

เสริมกําลัง 
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ตารางที ่10 ตัวแปรเสนครากในปกเสาของรอยตอที่ใชสลักเกลียว 8 ตัว 

(ขอ 11.3.6) 

ตัวแปรเสนครากของแผนปกเสาที่ไมมีแผนเหล็ก

เสริมกําลัง 

ตัวแปรเสนครากของแผนปกเสาที่มีแผนเหล็ก 

เสริมกําลัง 

 
 

แผนปกเสาที่ไมมี

แผนเหล็ก 

เสริมกําลัง 
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ปกเสาที่ม ี

แผนเหล็ก 

เสริมกําลัง 
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ขั้นตอนที่ ข3 ตรวจสอบกําลังครากเฉพาะที่แผนเอวเสาท่ีไมมีการเสริมกําลังและที่ตําแหนง 

ปกคาน 

กําลังท่ีตองการ คํานวณไดดังนี้ 

ndfu RF        (57) 

  cwycpbfctn tFttkCR 26       (58) 

โดยที ่ tC  = 0.5 ถาระยะจากดานบนเสาถึงดานบนของแผนปกคานมีคานอยกวา

ความลึกของเสา 

   = 1.0 สําหรับกรณีอ่ืน ๆ 

 ycF  = กําลังครากระบุของแผนเอวเสา (เมกะปาสกาล) 

 ck  =  ระยะจากด านนอกของแผนปก เสาถึงขอบของสวนพอกเอว  

หรือรอยเชื่อมแบบพอก (มิลลิเมตร) 

 cwt  =  ความหนาของแผนเอวเสา (มิลลิเมตร) 

ถาการคํานวณไมเปนไปตามสมการขางตน ตองทําการเสริมแผนเหล็กตอเนื่องที่เอวเสา 

ขั้นตอนที่ ข4 ตรวจสอบกําลังโกงเดาะของเอวเสาที่ไมมีการเสริมกําลัง ท่ีตําแหนงปกคานรับ

แรงอัด 

กําลังท่ีตองการ คํานวณไดดังสมการ 

nfu RF        (59) 

โดยที ่  = 0.75 

(1) กรณีท่ี fuF  กระทําที่ระยะหางไมนอยกวารอยละ 50 ของคา cd  วัดระยะจากปลายเสา 

h

EFt
R

yccw

n

324
      (60) 

(2) กรณีท่ี fuF  กระทําที่ระยะหางไมเกินรอยละ 50 ของคา cd  วัดระยะจากปลายเสา 

h

EFt
R

yccw

n

312
      (61) 
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โดยที ่ h  =  ระยะชองวางระหวางแผนปกหักดวยสวนมุมโคง สําหรับหนาตัดเหล็ก

ขึ้นรูปรอน หรือระยะชองวางระหวางแผนปกสําหรับหนาตัดประกอบ

ที่ใชการเชื่อม (มิลลิเมตร) 

ถาการคํานวณไมเปนไปตามสมการ (59) ตองจัดใหมีการเสริมแผนเหล็กตอเนื่องที่เอวเสา 

ขั้นตอนท่ี ข5 ตรวจสอบการยูของแผนเอวเสา (web crippling) ที่ไมมีการเสริมกําลัง ที่

ตําแหนงแผนปกคานรับแรงอัด 

กําลังท่ีตองการ คํานวณไดดังสมการ 

nfu RF        (62) 

โดยที ่  = 0.75 

(1) กรณีท่ี fuF  กระทําที่ระยะหางไมนอยกวารอยละ 50 ของคา cd  วัดระยะจากปลายเสา 
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2 318.0    (63) 

(2) กรณีท่ี fuF  กระทําที่ระยะหางไมเกินรอยละ 50 ของคา cd  วัดระยะจากปลายเสา 

(2.1) สําหรับ 2.0/ cdN  

cw

cfyc

cf

cw

c
cwn t

EtF

t

t

d

N
tR 


































5.1

2 314.0    (64) 

(2.2) สําหรับ 2.0/ cdN  
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14.0   (65) 

โดยที ่ N  =  ความหนาของปกคานบวกดวยรอยละ 200 ของขนาดขาเชื่อม

เสริมกําลังแบบรอง (มิลลิเมตร) 

 cd  =  ความลึกของเสา (มิลลิเมตร) 

ถาการคํานวณไมเปนไปตามสมการ (62) ตองทําการเสริมแผนเหล็กตอเนื่องที่เอวเสา 
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ขั้นตอนท่ี ข6  ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชแผนเหล็กเสริมกําลังในรอยตอยึดกับเสา  

กําลังท่ีตองการคํานวณไดดังนี้ 

 nfusu RFF min      (66) 

โดยที ่  nRmin   คือ กําลังออกแบบนอยท่ีสุดที่ไดจากขั้นตอนที่  ข2 ข3 ข4 และ ข5  

(นิวตัน) 

การออกแบบแผนเหล็กตอเนื่อง และรอยตอเชื่อมของแผนเหล็กตอเนื่อง ตองเปนไปตาม

ขอกําหนดในบทท่ี 6 หรือบทที ่7 ของมาตรฐานนี ้

ขั้นตอนท่ี ข7 ตรวจสอบเขตแผงรอยตอเสาและคาน ตามขอกําหนดในขอ 11.3.2.3(1) 

11.4 รอยตอยึดแผนปกดวยสลักเกลียว 

รอยตอยึดแผนปกดวยสลักเกลียวแสดงดังรูปที่ 17 ซึ่งสามารถจัดทําไดโดยใชแผนเหล็กเชื่อมติดกับ 

แผนปกเสา และตอยึดกับแผนปกคานดวยสลักเกลียว แผนเหล็กยึดแผนปกคานดานบนและดานลางตองมี 

ชั้นคุณภาพเดียวกัน แผนเหล็กนี้เชื่อมติดกับแผนปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด และตอยึดกับปกคาน

ดวยสลักเกลียวกําลังสงู แผนเอวคานตอยึดกับปกเสาดวยรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียวโดยมีรูเจาะ

แบบรองสั้น การวิบัติของรอยตอเกิดจากการครากและการเกิดจุดหมุนพลาสติกในคานบริเวณใกลกับปลาย

แผนเหล็กยึดปกคาน 

 
รูปท่ี 17 รอยตอยึดแผนปกดวยสลักเกลียว 

(ขอ 11.4) 
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11.4.1 ระบบ 
 

(1) รอยตอแบบ BFP สามารถใชไดกับโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลางและ 

โครงตานแรงดดัท่ีมีความเหนียวพิเศษ 

(2) รอยตอแบบ BFP สามารถใชไดกับโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษที่มีแผนพื้น

คอนกรีต โดยพ้ืนคอนกรีตตองเวนระยะหางจากแผนปกเสาไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร  

และใชวัสดทุี่สามารถอัดตัวไดเพ่ืออุดชวงวางระหวางแผนปกเสาและแผนพื้นคอนกรีต 
 

11.4.2 ขอจํากัดขององคอาคาร 
 

(1) คานตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) คานตองเปนหนาตัดขึ้นรูปรอนหรือหนาตัดประกอบตามขอกําหนดในขอ 11.1 

(ข) ความลึกของคานหนาตัดขึ้นรูปรอนและคานหนาตัดประกอบตองไมเกิน 933 

มิลลิเมตร 

(ค) น้ําหนักคานตองไมเกิน 2.19 นิวตันตอมิลลิเมตร 

(ง) ความหนาของแผนปกคานตองไมเกิน 25 มิลลิเมตร 

(จ) อัตราส วน ระยะช วงว างต อความลึ กของคานต องไม น อยกวา  9  สํ าห รับ 

โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ และไมนอยกวา 7 สําหรับโครงตานแรงดัดที่มี

ความเหนียวปานกลาง 

(ฉ) อัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวคานตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที ่7  

(ช) การค้ํายันดานขางตองเปนไปตามขอกําหนดของโครงตานแรงดัดที่พิจารณาใน 

บทที่ 6 หรือบทท่ี 7 โดยจุดหมุนพลาสติกตองมีค้ํายันดานขางที่ปกบนและปกลาง

ของคาน ในชวงระยะระหวางรอยละ 100 และรอยละ 150 ของความลึกคาน  

วัดระยะจากสลักเกลียวตัวที่อยูหางจากหนาเสามากที่สุด และตองไมมีการตอยึด 

ค้ํายันดานขางในเขตปกปอง 

สําหรับระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษและโครงตานแรงดัดที่มี 

ความเหนียวปานกลางที่มีคานรองรับแผนพ้ืนคอนกรีตและมีหัวหมุดเหล็กเชื่อมกับ

แผนปกคานในเขตปกปอง ดวยระยะหางไมเกิน 300 มิลลิเมตร อนุญาตใหไมตองมี

การค้ํายันที่ปกบนและปกลางของคานที่ตําแหนงจุดหมุนพลาสติก 
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(ซ) เขตปกปองประกอบดวยแผนเหล็กยึดปกคาน และสวนของคานระหวางหนาเสาถึง

ระยะที่ ห างจากสลัก เกลียวที่ อยู ห างจากหน าเสามาก ท่ีสุดออกไปเท ากั บ 

ความลึกของคาน 

(2) เสาตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) เสาตองเปนหนาตัดขึ้นรูปรอน หรือหนาตัดประกอบตามขอกําหนดในขอ 11.1 

(ข) คานตองตอยึดกับปกเสา 

(ค) ในกรณีที่มีแผนพ้ืนคอนกรีต ความลึกของเสาหนาตัดข้ึนรูปรอนตองไมเกิน 933 

มิลลิเมตร  

สําหรับกรณีที่ไมมีแผนพ้ืนคอนกรีต ความลึกของเสาหนาตัดขึ้นรูปรอนตองไมเกิน 

569 มิลลิเมตร เสาหนาตัดประกอบรูปกากบาทปกกวางตองมีความกวางและ 

ความลึกไมเกินความลึกที่กําหนดใหของหนาตัดขึ้นรูปรอน เสาหนาตัดประกอบ 

รูปกลองและเสาหนาตัดประกอบปกกวางรูปกลองตองมีความกวางและความลึกไม

เกิน 610 มิลลิเมตร 

(ง) ไมมีขอจํากัดของน้ําหนักตอความยาวของเสา 

(จ) ไมมีขอจํากัดของความหนาของแผนปกเสา 

(ฉ) อัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวเสาตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที ่7  

(ช) การค้ํายันดานขางของเสาตองเปนไปตามขอกําหนดของโครงตานแรงดัดที่พิจารณา

ในบทที ่6 หรือบทที ่7 

11.4.3 ขอจํากัดความสัมพันธระหวางเสา และคาน 
 

รอยตอเสาและคานจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) เขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่

พิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 

(2) อัตราสวนโมเมนตดัดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของโครงตานแรงดัดที่

พิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 
 

11.4.4 รายละเอียดรอยตอ 
 

(1) แผนเหล็กยึดปกคานตองเปนไปตามมาตรฐาน ASTM A36 หรือ ASTM A572 Grade 50 

(345) 
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(2) แผนเหล็กยึดปกคานตองตอยึดกับแผนปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด และ

เปนไปตามขอกําหนดรอยเชื่อมวิกฤติ รวมถึงการนําเอาแผนรองเชื่อมออก การเซาะ

ดานหลังจนถึงโลหะเชื่อม และการเชื่อมซ้ํา 

(3) รอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียว ตองเชื่อมติดกับปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรอง

ทะลุตลอด หรือแบบรองไมทะลุตลอดทั้งสองดานของแผนเหล็ก หรือเชื่อมแบบพอก 

ทั้งสองดานของแผนเหล็ก 

(4) สลักเกลียวตองมีการจัดอยางสมมาตรตามแนวแกนคาน และตองมีสลักเกลียวจํานวนสอง

ตัวตอแถวในการยึดปกคาน ความยาวของกลุมสลักเกลียวตองไมเกินความลึกของคาน  

ใชรูเจาะแบบมาตรฐานในแผนปกคาน สวนรูเจาะในแผนเหล็กยึดปกคานอาจเปนได 

ทั้งรูเจาะแบบมาตรฐานหรือรูเจาะแบบใหญกวามาตรฐาน สําหรับรูเจาะในแผนปกคาน

และแผนเหล็กยึดปกคานใหใชการเจาะดวยดอกสวาน หรือกดทะลุแลวตามดวยการควาน  

แตไมอนุญาตใหใชการทํารูเจาะดวยการกดทะลุเพียงอยางเดียว 

(5) สลักเกลียวในการยึดปกคานใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM A490 หรือ ASTM F2280 

เกลียวตองไมอยูในระนาบของแรงเฉือน และขนาดเสนผานศูนยกลางสลักเกลียว 

ตองไมเกิน 28 มิลลิเมตร 

(6) สามารถใชแผนชิม (shim) ระหวางแผนเหล็กยึดปกคานและปกคานได แตตองมีความหนา

รวมไมเกิน 6 มิลลิเมตร แผนชิมลักษณะทําเปนรองเวนระยะเทา ๆ กัน (finger shim) 

สามารถทําไดโดยการเจาะรู หรือการกดทะล ุ

 

11.4.5 ขั้นตอนการออกแบบ 
 

ขั้นตอนที่  1 คํานวณโมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปน ( prM ) ท่ีตําแหนงจุดหมุนพลาสติก  

ตามขอ 11.1.3 

ขั้นตอนที่ 2 คํานวณขนาดสลักเกลียวใหญสุดที่สามารถใชได เพ่ือปองกันการฉีกขาดของ 

ปกคาน 

สําหรับรูเจาะมาตรฐานที่มีสลักเกลียวสองตัวตอแถว 
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     (67) 

เลือกขนาดสลักเกลียว และตรวจสอบระยะขอบสําหรับรูเจาะในปกคานตามขอกําหนด 

AISC 360-10 
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ขั้นตอนท่ี 3 สมมติความหนาแผนเหล็กยึดปกคาน ( pt ) ประมาณความกวางแผนเหล็กยึด 

ปกคาน ( fpb ) ระยะหางของสลักเกลียว ระยะขอบ และความกวางของปกคาน เพ่ือคํานวณ

กําลังรับแรงเฉือนระบุตอสลักเกลียวจากแรงเฉือนและแรงแบกทานดังนี ้
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4.2min       (68) 

โดยที ่ bA  =  พ้ืนที่หนาตัดระบุของสลักเกลียว (ตารางมิลลิเมตร) 

 nvF  = กําลังรับแรงเฉือนระบุของสลักเกลียว (เมกะปาสกาล) 

 ubF  =  กําลังดงึระบุต่ําสุดของคาน (เมกะปาสกาล) 

 upF  =  กําลังดงึระบุต่ําสุดของแผนเหล็กยึดปกคาน (เมกะปาสกาล) 

 bd  =  เสนผานศูนยกลางระบุของสลักเกลียว (มิลลิเมตร) 

 ft  =  ความหนาของแผนปกคาน (มิลลิเมตร) 

 pt  =  ความหนาของแผนเหล็กยึดปกคาน (มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกจํานวนสลักเกลียว ( n ) ไดจากสมการ 

 pnn

pr
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25.1
     (69) 

โดยที ่ d  =  ความลึกของคาน (มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนท่ี 5 คํานวณตําแหนงจุดหมุนพลาสติกจากหนาเสา ( hS ) 

 15.01  nsSSh      (70) 

โดยที ่ 1S  =  ระยะจากหนาเสาถึงแถวสลักเกลียวที่อยูใกลสุด (มิลลิเมตร) 

 s  =  ระยะหางของแถวสลักเกลียว (มิลลิเมตร) 

ระยะหางของแถวสลักเกลียวและระยะขอบตองเพียงพอ เพ่ือใหระยะจากขอบรู 

ถึงขอบรูขางเคียง หรือระยะจากขอบรูถึงขอบองคอาคารมีคาไมนอยกวารอยละ 200  

ของเสนผานศูนยกลางระบุของสลักเกลียว 

ขั้นตอนท่ี 6 คํานวณแรงเฉือนที่ตําแหนงจุดหมุนพลาสติกที่ปลายคานแตละดาน โดยใชผังวัตถุ-

อิสระ (free body diagram) สวนของคานระหวางจุดหมุนพลาสติก โดยกําหนดใหจุดหมุน

พลาสติกมีโมเมนตดัด prM  และมีแรงกระทําแนวดิ่งบนคาน รวมผลของแรงประเภทตาง ๆ 
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จาก LfD 12.1   โดยที่  1f  เป น  ตั วคูณ น้ํ าหนั กบรรทุ กสํ าห รับน้ํ าหนั กบรรทุ กจร 

ตามขอกําหนด แตตองไมนอยกวา 0.5 

ขั้นตอนท่ี 7 คํานวณโมเมนตท่ีหนาเสาดังสมการ  

hhprf SVMM       (71) 

โดยที ่ hV  =  คาที่มากที่สุดระหวางแรงเฉือนที่จุดหมุนพลาสติกที่ปลายท้ังสองดาน

ของคาน (นิวตัน) 

อยางไรก็ตาม สมการขางตนไมพิจารณาน้ําหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโนมถวงที่กระทํา

ระหวางจุดหมุนพลาสติกและหนาเสา แตผูออกแบบสามารถรวมคาน้ําหนักบรรทุกดังกลาว

เพ่ิมเติมได 

ขั้นตอนท่ี 8 คํานวณแรงในแผนเหล็กยึดปกคาน ( prF ) เนื่องจากโมเมนต fM  ดังสมการ 

p

f
pr td

M
F


       (72) 

โดยที ่ d  = ความลึกของคาน (มิลลิเมตร) 

 pt  = ความหนาของแผนเหล็กยึดปกคาน (มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนท่ี 9 ตรวจสอบความเหมาะสมของจํานวนสลักเกลียวท่ีเลือกในขั้นตอนที่ 4 

nn

pr

r

F
n


       (73) 

ขั้นตอนท่ี 10 ตรวจสอบความเหมาะสมของความหนาแผนเหล็กยึดปกคานท่ีไดจากขั้นตอนที่ 3 

fpyd

pr
p bF

F
t


      (74) 

โดยที ่ yF  =  กําลังครากระบุต่ําสุดของแผนเหล็กยึดปกคาน (เมกะปาสกาล) 

 fpb  = ความกวางของแผนเหล็กยึดปกคาน (มิลลิเมตร) 

ขั้นตอนท่ี 11 ตรวจสอบการปองกันการวิบัติเนื่องจากการดึงขาดในแผนเหล็กยึดปกคาน 

nnpr RF        (75) 

โดยที ่ nR  =  กําลังรับแรงดึงขาดของแผนเหล็ก (เมกะปาสกาล) 
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ขั้นตอนท่ี 12 ตรวจสอบการวิบัติเนื่องจากการเฉือนออก (block shear) ของปกคาน 

nnpr RF        (76) 

โดยที ่ nR  =  กําลังรับการเฉือนออกของปกคาน (เมกะปาสกาล) 

ขั้นตอนท่ี 13 ตรวจสอบการโกงเดาะของแผนเหล็กยึดปกคาน 

nnpr RF        (77) 

โดยที ่ nR  =  กําลังการโกงเดาะของแผนเหล็กยึดปกคาน โดยความยาวประสิทธิผล

มีคาเทากับรอยละ 65 ของคา 1S  (เมกะปาสกาล) 

อยางไรก็ตาม การคํานวณในข้ันตอนที่ 3 ถึง 13 อาจตองทําซ้ําเพื่อใหไดขนาดของ 

แผนเหล็กยึดปกคานท่ีเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 14 คํานวณกําลังรับแรงเฉือนที่ตองการ ( uV ) ของคานและรอยตอเอวคานกับหนา

เสา ไดดังนี้ 

  gravityhpru VLMV  /2     (78) 

โดยที ่ hL  =  ระยะหางระหวางจุดหมุนพลาสติก (มิลลิเมตร) 

 gravityV   =  แรงเฉือนในคานไดจากการรวมแรง จาก LfD 12.1   โดยที่ 1f  

เปนตัวคูณน้ําหนักบรรทุกสําหรับน้ําหนักบรรทุกจรตามขอบังคับ แต

ตองไมนอยกวา 0.5 (นิวตัน) 

ขั้นตอนที่ 15 ออกแบบรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียว สําหรับกําลังรับแรงเฉือนที่

ตองการในขั้นตอนที่ 14 ตามขอกําหนดของมาตรฐาน AISC 360-10 

ขั้นตอนท่ี 16 ตรวจสอบความตองการของแผนเหล็กตอเนื่อง ตามขอกําหนดในขอ 10.1 

ขั้นตอน ท่ี  17 ตรวจสอบเขตแผงรอยตอเสาและคาน  ตามขอกําหนดของประเภท 

โครงตานแรงดดัท่ีพิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 

กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของเขตแผงรอยตอเสาและคานคํานวณไดจากผลรวมของ

โมเมนตดัดที่หนาเสาซึ่งไดจากฉาย ผลของโมเมนตดัดจุดหมุนพลาสติก ( eyy ZFR ) มาที่หนาเสา 

สําหรับความลึก d  ใหรวมความลึกของคานกับรอยละ 200 ของความหนาแผนเหล็กยึด 

ปกคานหนึ่งแผน 
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11.5 รอยตอยึดแผนเอวและแผนปกดวยรอยเชื่อมไมเสริมกําลัง 

รอยตอยึดแผนเอว และแผนปกดวยรอยเชื่อมไมเสริมกําลังแสดงดังรูปที่ 18 มีพฤติกรรมการหมุน 

แบบไมยืดหยุนจากการครากของคานบริเวณใกลกับหนาเสา การขาดของรอยตอปองกันดวยการใหรายละเอียด

พิเศษในการเชื่อมแผนปกคานและแผนเอวคานเขากับแผนปกเสา รวมถึงรูปรางและการทําชองเปดเพ่ือให

เขาถึงจุดเชื่อม โดยที่รอยตอแบบ WUF-W สามารถใชไดทั้งโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษและ 

โครงตานแรงดดัท่ีมีความเหนียวปานกลาง 

 

รูปท่ี 18 รอยตอยึดแผนเอวและแผนปกดวยรอยเชื่อมไมเสริมกําลัง 

(ขอ 11.5) 

11.5.1 ขอจํากัดขององคอาคาร 
 

(1) ขอกําหนดของคานมีดังนี ้

(ก) คานตองเปนหนาตัดขึ้นรูปรอน หรือหนาตัดประกอบรูปตัวไอตามขอกําหนดของขอ 

11.1 

(ข) ความลึกของคานหนาตัดขึ้นรูปรอนและคานหนาตัดประกอบตองไม เกิน 933 

มิลลิเมตร 

(ค) น้ําหนักคานตองไมเกิน 2.19 นิวตันตอมิลลิเมตร 

(ง) ความหนาของแผนปกคานตองไมเกิน 25 มิลลิเมตร  

(จ) อัตราส วน ระยะช วงว างต อความลึ กของคานต องไม น อยกวา  7  สํ าห รับ 

โครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษ และไมนอยกวา 5 สําหรับโครงตานแรงดัด 

ที่มีความเหนียวปานกลาง 
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(ฉ) อัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวคานตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที ่7  

(ช) การค้ํายันดานขางของคานตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 4.2 โดยการค้ํายัน

ดานขางที่จุดหมุนพลาสติกตองมีการค้ํายันท่ีปกบน และปกลางของคานที่ระยะ

เทากับรอยละ 100 ถึงรอยละ 150 ของความลึกคาน โดยตองไมมีการติดตั้งค้ํายัน

ดานขางคานในชวงจากหนาเสาถึงระยะหางเทากับความลึกคาน วัดระยะจาก 

หนาเสา สําหรับกรณีคานรองรับแผนพ้ืนคอนกรีตในเขตปกปองที่มีการยึดหัวหมุด

เหล็กดวยระยะหางไมเกิน 300 มิลลิเมตร อนุญาตใหไมตองมีการค้ํายันปกบนและ

ปกลางของคานที่ตําแหนงจุดหมุนพลาสติก 

(ซ) เขตปกปองเปนสวนของคานระหวางหนาเสากับระยะหางเทากับความลึกคาน  

วัดระยะจากหนาเสา 

(2) ขอกําหนดของเสามีดังนี ้

(ก) เสาตองเปนหนาตัดขึ้นรูปรอน หรือหนาตัดประกอบตามขอกําหนดของขอ 11.1 

(ข) คานตองตอยึดกับแผนปกเสา 

(ค) ความลึกของเสาหนาตัดข้ึนรูปรอน และเสาหนาตัดประกอบปกกวางตองไมเกิน 933 

มิลลิเมตร เสาหนาตัดประกอบรูปกากบาทปกกวางตองมีความกวาง หรือความลึก 

ไมเกินกวาที่กําหนดใหของหนาตัดขึ้นรูปรอน และสําหรับเสาหนาตัดประกอบรูป

กลองและเสาหนาตัดประกอบปกกวางรูปกลอง ตองมีความกวางหรือความลึกไมเกิน 

610 มิลลิเมตร 

(ง) ไมมีขอจํากัดของน้ําหนักตอความยาวเสา 

(จ) ไมมีขอจํากัดของความหนาแผนปกเสา 

(ฉ) อัตราสวนความกวางตอความหนาของแผนปกและแผนเอวเสาตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่พิจารณาในบทที่ 6 หรือบทที ่7 

(ช) การค้ํายันดานขางเสาตองเปนไปตามขอกําหนดของโครงตานแรงดัดที่พิจารณาใน 

บทที ่6 หรือบทที ่7 

11.5.2 รอยตอเสาและคาน 
 

11.5.2.1 ขอจํากัดความสัมพันธของเสาและคาน 
 

(1) เขตแผงรอยตอเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของโครงตานแรงดัดที่

พิจารณาในบทที ่6 หรือบทที ่7 

(2) อัตราสวนโมเมนตดัดในเสาและคาน ตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้
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(ก) สําหรับระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ อัตราสวนโมเมนตดัด

ในเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่

พิจารณา ดังสมการ 

   uvprpb MMM *    (79) 

โดยที ่ prM   =  xyypr ZFRC
 
(นิวตัน มิลลิเมตร) 

 prC  =  ตัวประกอบสําหรับกําลังสูงสุดของรอยตอ โดยพิจารณาพฤติกรรม

ความเครียดแข็งเพ่ิมข้ึน การยึดรั้งเฉพาะที่ การเสริมกําลัง และ

เงื่อนไขอ่ืน มีคาเทากับ 1.4 สําหรับรอยตอแบบ WUF-W 

  uvM  =  โมเมนตดัดเพ่ิมเติมจากการขยายแรงเฉือนจากจุดหมุนพลาสติกมาที่

ก่ึงกลางเสา โดยมีคาเทากับ  2/ch dV  (นิวตัน มิลลิเมตร) 

 hV  =  แรงเฉือนที่จุดหมุนพลาสติก คํานวณตามขั้นตอนที่ 3 ในขอ 11.5.3 

(นิวตัน) 

 cd  =  ความลึกของเสา (มิลลิเมตร) 

(ข) สําหรับระบบโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลาง อัตราสวนโมเมนต

ดัดในเสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดของประเภทโครงตานแรงดัดที่

พิจารณาในขอ 6 หรือขอ 7 

11.5.2.2 ขอจํากัดรอยเชื่อมระหวางแผนปกคานและแผนปกเสาตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้
 

(1) แผนปกคานตองตอยึดกับแผนปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอด  

รอยเชื่อมของปกคานตองเปนไปตามขอกําหนดของรอยเชื่อมวิกฤติในขอ 3.4 

(2) รูป รางของชองเป ด เพื่ อ ให เข า ถึ งจุด เชื่ อมต องเป น ไปตามขอ กํ าหนด 

ของมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M คุณภาพของชองเปดเพื่อใหเขาถึงจุดเชื่อม

ตองเปนไปตามขอกําหนดของ AWS D1.8 
 

 

11.5.2.3 ขอจํากัดรอยตอระหวางเอวคานและปกเสาตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 
 

รอยตอเอวคานและปกเสาตอยึดดวยรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียว 

ตองเปนไปตามดังแสดงในรูปที่ 19 และรอยตอตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้ 

(1) แผนรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียว ตองมีความหนาไมนอยกวา

ความหนาของแผนเอวคาน แผนรอยตอรับแรงเฉือนตองมีความยาวยื่นเลย 

เขาไปในชองเปดเพ่ือใหเขาถึงจุดเชื่อมดานบน และดานลางตั้งแต 6 มิลลิเมตร  
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ถึง 12 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 20 และแผนรอยตอรับแรงเฉือนตองมี 

ความกวางเลยจากขอบชองเปดเพ่ือใหเขาถึงจุดเชื่อมไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 

(2) แผนรอยตอรับแรงเฉือนตองเชื่อมกับแผนปกเสา โดยมีกําลังรับแรงเฉือน

ออกแบบของรอยเชื่อมอยางนอยเทากับ  ypypp FRth 6.0  โดยท่ี ph  คือ 

ความยาวของแผนรอยตอรับแรงเฉือน ดังแสดงในรูปที่  19 และ pt  คือ 

ความหนาของแผนรอยตอรับแรงเฉือน 

(3) แผนรอยตอรับแรงเฉือนตองเชื่อมกับแผนเอวคานดวยรอยเชื่อมแบบพอก  

โดยขนาดของรอยเชื่อมตองเทากับความหนาของแผนรอยตอรับแรงเฉือน 

ลบดวย 2 มิลลิเมตร รอยเชื่อมแบบพอกตองมีความยาวตลอดความสูงของแผน

รอยตอรับแรงเฉือนและตามสวนลาดเอียงดานบนและดานลางของแผน  

โดยรอยเชื่อมแบบพอกหยุดหางจากขอบของชองเปดเพ่ือใหเขาถึงจุดเชื่อม  

ไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร แตตองไมเกิน 25 มิลลิเมตร 

(4) อนุญาตใหใชสลักเกลียวชวยในการติดตั้ง โดยใชรูเจาะแบบมาตรฐานหรือรูเจาะ

แบบรองสั้นแนวนอน 

(5) เอวคานตองตอยึดกับปกเสาดวยรอยเชื่อมแบบรองทะลุตลอดตลอดความยาว

ของเอวคานระหวางชองเปดเพื่อใหเขาเชื่อมถึง และเปนไปตามขอกําหนดของ

รอยเชื่อมวิกฤติในขอ 3.4 และเปนไปตามมาตรฐาน AWS D1.8/D1.8M โดยที่

รอยเชื่อมไมจําเปนตองใชแผนตอ 
 

 

รูปท่ี 19 รายละเอียดรอยตอระหวางเอวคานกับปกเสา 

(ขอ 11.5.2.3) 

รอยเช่ือมแบบรองทะลุตลอด เชื่อมเอวคานกับปกคาน 
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รูปท่ี 20 รายละเอียดท่ีดานบนและดานลางของรอยตอรับแรงเฉือนแบบใชเหล็กแผนเดียว 

(ขอ 11.5.2.3) 

11.5.3 ขั้นตอนการออกแบบ 
 

ขั้นตอนท่ี 1 คํานวณโมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปน ( prM ) ที่จุดหมุนพลาสติก ดังสมการ 

xyyprpr ZFRCM       (80) 

โดยที ่ yR   =  อัตราสวนหนวยแรงครากที่คาดหวังตอกําลังครากระบุต่ําสุด 

 xZ  =  โมดูลัสหนาตัดพลาสติกรอบแกนหลัก (มิลลิเมตร3) 

 prC  =  ตัวประกอบสําหรับกําลังสูงสุดของรอยตอ โดยพิจารณาพฤติกรรม

ความ เครียดแ ข็งเพ่ิม ข้ึน  การยึดรั้ งเฉพาะที่  การ เสริม กําลั ง  

และเงื่อนไขอื่น มีคาเทากับ 1.4 สําหรับรอยตอแบบ WUF-W 

      yF  =  กําลังครากระบุต่ําสุดของคาน (เมกะปาสกาล) 

ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดใหจุดหมุนพลาสติกอยูที่หนาเสา กลาวคือ hS  มีคาเทากับ 0 

หมายเหตุ :  a  = ไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร แตไมเกิน 12 มิลลิเมตร b  =  ไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร 

 c  =  30o ( 10o)  d  =  ไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 

 e  =  ไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร แตไมเกนิ 25 มิลลิเมตร จากปลายรอยเชือ่มพอกถึงขอบของจุดเปดเพื่อใหเขาถึง

จุดเช่ือม 
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ขั้นตอนที่ 3 คํานวณแรงเฉือน ( hV ) ท่ีตําแหนงจุดหมุนพลาสติกของปลายคานแตละดาน  

โดยใชผังวัตถุอิสระของคานสวนที่อยูระหวางจุดหมุนพลาสติก โดยสมมติใหโมเมนตดัดท่ี 

จุดหมุนพลาสติกมีคาเทากับ prM  และรวมน้ําหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโนมถวงที่กระทําบน

คานโดยใชการรวมแรงจากคา LfD 12.1   

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบขอจํากัดความสัมพันธของเสา และคาน ตามขอกําหนดในขอ 11.5.2.1  

สําหรับโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการของเขตแผงรอยตอ

เสาและคานตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 7.3 โดยใชผลรวมของโมเมนตดัดสูงสุดนาจะเปน 

ที่หนาเสา ซึ่งมีคาเทากับ prM  ในข้ันตอนที่  1 โดยสามารถเสริมแผนเสริมความหนาได 

ถาจําเปน 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบกําลังรับแรงเฉือนออกแบบของคาน 

กําลังรับแรงเฉือนที่ตองการ ( uV ) ของคานมีคาเทากับคาที่มากที่สุดระหวาง hV  ที่แตละดาน

ของปลายคานในขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่  6 ตรวจสอบความตองการของแผนเหล็กตอเนื่องในเสาตามขอกําหนดใน 

ขอ 11.1.3(3) 



มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรางรูปพรรณเพ่ือตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว หนาที่ 113

 

บทที่ 12  

การทดสอบรอยตอภายใตแรงกระทําแบบวัฏจักร 

การทดสอบรอยตอภายใตแรงกระทําแบบวัฏจักรตามที่กําหนดในมาตรฐานนี้เปนขอกําหนดขั้นต่ํา สําหรับ

การรับรองรอยตอเสาและคานในโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลางและโครงตานแรงดัดท่ีมี 

ความเหนียวพิเศษ ผลการทดสอบตองแสดงใหเห็นวารอยตอสามารถรองรับมุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้น

ไดตามทีอ่อกแบบ 

12.1 ขอกําหนดการทดสอบ 

ขอมูลในการรับรองรอยตอข้ึนกับผลการทดสอบตามขอ 12.2 ตัวแปรที่พิจารณาในการทดสอบ  

และตัวอยางทดสอบตองมีจํานวนท่ีเพียงพอเพื่อแสดงใหเห็นวารอยตอมีความสามารถในการรับแรงกระทํา

แบบวัฏจักรและสามารถรองรับมุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นที่กําหนดสําหรับโครงตานแรงดัดที่ม ี

ความเหนียวปานกลางหรือโครงตานแรงดัดท่ีมีความเหนียวพิเศษได 

12.2 การทดสอบภายใตแรงแบบวัฏจักรสําหรับรอยตอเสาและคาน 

ขอนี้ใหรายละเอียดการทดสอบรอยตอภายใตแรงกระทําแบบวัฏจักรของรอยตอเสาและคานใน 

โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปานกลางและโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวพิเศษ และการทดสอบรอยตอ

ภายใตแรงกระทําแบบวัฏจักรของรอยตอสวนเชื่อมโยงและเสาในโครงแกงแนงแบบเยื้องศูนย เพ่ือพิสูจน 

กําลังรับน้ําหนักและความสามารถในการรองรับมุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นที่ตองการของรอยตอ 

นอกจากนี้ สามารถใชขอกําหนดการทดสอบรอยตออ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในมาตรฐานฉบับนี้ไดในกรณีที่มี

การรับรองจากวิศวกรและหนวยงานที่เชื่อถือได 

12.2.1 ขอกําหนดของตัวอยางทดสอบ 
 

ตัวอยางทดสอบตองจําลองสภาพของรอยตอในโครงสรางจริงภายใตแรงแผนดินไหว  

โดยตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(1) ตัวอยางทดสอบตองประกอบดวยเสาอยางนอยหนึ่งตน โดยมีการตอยึดกับคานหรือ 

สวนเชื่อมโยงท่ีหนึ่งดานหรือสองดานของเสา 

(2) ตําแหนงจุดดัดกลับในตัวอยางทดสอบตองอยูตําแหนงเดียวกับตําแหนงจุดดัดกลับ 

ของโครงสรางจริงภายใตแรงแผนดินไหว 
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(3) ตัวอยางทดสอบสามารถติดตั้งค้ํายันดานขางใกลกับตําแหนงแรงกระทําบนตัวอยางได  

เพ่ือเพิ่มเสถียรภาพ แตไมอนุญาตใหมีค้ํายันดานขางเพ่ิมเติม ยกเวนกรณีที่เปนการค้ํายัน

ดานขางลักษณะเดียวกับที่ใชในโครงสรางจริง 
 

12.2.2 ตัวแปรที่จําเปนในการทดสอบ 
 

ตัวอยางทดสอบตองไดรับการจําลองให ใกล เคียงกับการออกแบบ รายละเอียด  

ขั้นตอนการกอสราง และคุณสมบัติของวัสดุในโครงสรางจริง ตัวแปรตอไปนี้ตองไดรับ 

การจําลองในการทดสอบ 

(1) มุมหมุนแบบไมยืดหยุน 
 

มุมหมุนแบบไมยืดหยุนในตัวอยางทดสอบ อาจเกิดจากการครากของชิ้นสวน การคราก

ของรอยตอ รวมถึงการเลื่อนไถลระหวางชิ้นสวนและรอยตอ การคํานวณมุมหมุน 

แบบไมยืดหยุนในตัวอยางทดสอบสําหรับรอยตอโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวปาน

กลางและโครงตานแรงดัดที่ มีความเหนียวพิเศษ ใหคํานวณโดยสมมติใหมุมหมุน 

แบบไมยืดหยุนเกิดที่ตําแหนงจุดตัดระหวางแนวก่ึงกลางคานกับแนวก่ึงกลางเสา สําหรับ

รอยตอสวนเชื่อมโยงและเสาในโครงแกงแนงแบบเยื้องศูนย คํานวณโดยสมมติใหมุมหมุน

แบบไมยืดหยุนอยูที่จุดตัดระหวางแนวกึ่งกลางสวนเชื่อมโยงและหนาเสา  
 

มุมหมุนแบบไมยืดหยุนในตัวอยางตองเกิดจากพฤติกรรมแบบไมยืดหยุนในคาน เสา  

และชิ้นสวนรอยตอตามที่ไดคาดการณไวในโครงสรางจริง โดยที่ขนาดของมุมหมุน 

แบบไมยืดหยุนทั้ งหมดท่ีเกิดขึ้นในตัวอยางทดสอบตองมีคาอยู ในชวงรอยละ 25  

ของมุมหมุนแบบไมยืดหยุนที่คาดหวังสําหรับโครงสรางจริง 

(2) ขนาดของชิ้นสวนทดสอบ 
 

ขนาดของคานหรือสวนเชื่อมโยงในตัวอยางทดสอบตองอยูในขอบเขตดังนี ้

(ก) ความลึกของคานหรือสวนเชื่อมโยงที่ทําการทดสอบ ตองไมนอยกวารอยละ 90 ของ

ความลึกของคานจริง 

(ข) น้ําหนักตอความยาวของคานหรือสวนเชื่อมโยงท่ีทําการทดสอบ ตองไมนอยกวา 

รอยละ 75 ของน้ําหนักตอความยาวของคานจริง 

(ค) ขนาดของเสาในตัวอยางทดสอบตองเหมาะสมในการเปนตัวแทนของเสาใน 

โครงสรางจริง โดยความลึกของเสาตองไมนอยกวารอยละ 90 ของความลึก 

ของเสาจริง 
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(3) รายละเอียดของรอยตอ 
 

รายละเอียดของรอยตอตองจําลองใหใกลเคียงกับรอยตอที่ใชในโครงสรางจริงให

ไดมากที่สุด ชิ้นสวนรอยตอที่ใชในตัวอยางทดสอบ ตองเปนตัวแทนของขนาดรอยตอจริง

สําหรับขนาดคานและเสาที่เลือกใชในการทดสอบ 

(4) แผนเหล็กตอเนื่อง 
 

ขนาดและรายละเอียดของแผนเหล็กตอเนื่องท่ีใชในตัวอยางทดสอบตองเปนสัดสวน

ที่สอดคลองกับรายละเอียดของแผนเหล็กตอเนื่องท่ีใชในโครงสรางจริง 

(5) การทดสอบคุณสมบัตขิองวัสดุ 
 

การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ ซึ่งคากําลังครากที่มีการระบุ

โดยผูผลิตไมสามารถนํามาใชทดแทนการทดสอบได 

(ก) ขอกําหนดการทดสอบกําลังรับแรงดึงของวัสด ุ

การทดสอบกําลังรับแรงดึงของวัสดุใหทดสอบตามมาตรฐาน ASTM A6/A6M, 

ASTM A370 และ ASTM E8 โดยมีขอยกเวน ดังนี้ 1) กําลังครากจากการทดสอบที่

รายงาน ใหใชนิยามกําลังครากตามมาตรฐาน ASTM A370 โดยการหากําลังคราก

ดวยวิธีระยะออฟเซ็ท 0.002 มิลลิเมตรตอมิลลิเมตร และ 2) อัตราการใหแรงดึงตอง

จําลองใหใกลเคียงกับอัตราการใหแรงในตัวอยางทดสอบ 

 

ตัวอยางวัสดุที่ใชในการทดสอบตองเปนตัวอยางจากสวนปกและสวนเอวของคาน สวนปก

และสวนเอวของเสา และชิ้นสวนของรอยตอที่ทําใหเกิดมุมหมุนแบบไมยืดหยุนจากการครากใน

ตัวอยางทดสอบ 

(ข) ขอกําหนดของโลหะเชื่อม 

การทดสอบโลหะเชื่อมใหทดสอบโดยใชโลหะเชื่อมที่มีประเภท ขนาด และ

ผูผลิตเดียวกับที่ใชในตัวอยางรอยตอเสาและคานที่ทดสอบ การใหความรอนเฉลี่ย

ตองเปนคาเดียวกับที่ ใช ในตัวอยางทดสอบ การทดสอบกําลังรับแรงดึงและ 

การทดสอบความแกรงแบบ CVN ใหทดสอบตามมาตรฐาน AWS B4.0/B4.0M  

คากําลังรับแรงดึงและความแกรงที่ มีการระบุโดยผูผลิตไมสามารถนํามาใชแทน 

การทดสอบได 
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แผนเหล็กสําหรับทดสอบคุณสมบัติโลหะเชื่อมใหใชแผนเหล็กที่มีชั้นคุณภาพ

เดียวกับที่ใชในตัวอยางทดสอบรอยตอ และมีข้ันตอนการเชื่อมเหมือนกัน ในกรณีที่

ค าเฉลี่ ยของความรอนที่ ใช ในการเตรียมแผน เหล็กไมอยู ในชวงรอยละ 20  

ของแผนเหล็กที่ ใช ในตัวอยางทดสอบรอยตอ ตองมีการทดสอบคุณสมบัต ิ

ของแผนเหล็กรวมดวย 

(6) วัสดุของคาน เสา และชิ้นสวนรอยตอ 
 

วัสดุคาน เสา และชิ้นสวนรอยตอของตัวอยางทดสอบที่ใหมุมหมุนแบบไมยืดหยุนจาก 

การครากตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) ผลการทดสอบกําลังครากของปกคานตองมีคาไมนอยกวารอยละ 85 ของคา yyFR   

ของชั้นคณุภาพคานเหล็กที่ใชในโครงสรางจริง  

(ข) ผลการทดสอบกําลังครากของเสาและชิ้นสวนรอยตอตองอยูในชวงรอยละ 15 ของคา 

yyFR  ของชั้นคุณภาพเหล็กของชิ้นสวนเดียวกันที่ใชในโครงสรางจริง โดยคํานวณ yyFR  

ตามขอกําหนดในบทที่ 3 

(7) การตอยึดรอยตอดวยการเชื่อม 
 

การเชื่อมในตัวอยางรอยตอเสาและคาน ตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) การ เชื่ อมต อ ง เป น ไป ต ามข อ กํ าห นด ขั้ น ตอนการ เชื่ อ ม  (welding procedure 

specifications, WPS) ตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M และเปนไปตามขอกําหนด 

ของผูผลิต  

(ข) กําลังระบุของโลหะเชื่อมที่ ใชในตัวอยางตองเปนคาเดียวกับท่ีใชในโครงสรางจริง  

ผลการทดสอบกําลังดึงของโลหะเชื่อมตามขอ 12.2.2(5)(ข) ตองมีคาไมเกิน 172  

เมกะปาสกาล ของกําลังโลหะเชื่อมที่ระบุในโครงสรางจริง 

(ค) ความแกรงแบบ CVN ระบุข้ันต่ําของโลหะเชื่อมในตัวอยางทดสอบตองไมเกินคาที่ใชใน

โครงสรางจริง ผลการทดสอบความแกรงแบบ CVN ตามขอ 12.2.2(5)(ข) ตองมีคาไมเกิน

คาที่มากท่ีสุดระหวางรอยละ 50 และ 34 กิโลจูล ของคาความแกรงแบบ CVN ต่ําสุดที่

ระบุในโครงสรางจริง 

(ง) ตําแหนงการเชื่อมในตัวอยางทดสอบตองเปนตําแหนงเดียวกับที่ใชในโครงสรางจริง 

(จ) รายละเอียดของแผนรองเชื่อม แผนตอ ชองเปดเพื่อใหเขาถึงจุดเชื่อม และสวนอ่ืนของ 

การเชื่อมในตัวอยางทดสอบตองเหมือนกับการเชื่อมในโครงสรางจริง โดยไมมีการถอด
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แผนรองเชื่อมและแผนตอออกจากตัวอยางทดสอบ ยกเวนกรณีที่โครงสรางจริงมีการถอด

แผนรองเชื่อมและแผนตอ 

(ฉ) วิธีการตรวจสอบรอยเชื่อมและการทดสอบแบบไมทําลาย รวมถึงมาตรฐานในการยอมรับ

รอยเชื่อมในตัวอยางใหเปนเกณฑเดยีวกับที่ใชในโครงสรางจริง 

(8) การตอยึดรอยตอดวยสลักเกลียว 
 

รอยตอแบบสลักเกลียวในตัวอยางทดสอบตองจําลองใหเหมือนกับสวนของรอยตอ 

สลักเกลียวในโครงสรางจริง โดยเปนไปตามขอกําหนดดังนี ้

(ก) สลักเกลียวในตัวอยางทดสอบและสลักเกลียวในโครงสรางจริงตองเปนเหล็กชั้นคุณภาพ

เดียวกัน 

(ข) ประเภทและรูปรางของรู เจาะในตั วอยางทดสอบตองเปนแบบเดียวกับที่ ใช ใน 

โครงสรางจริง 

(ค) สําหรับกรณทีี่มุมหมุนแบบไมยืดหยุนเกิดจากการครากหรือการเลื่อนไถลท่ีตําแหนงรอยตอ

สลักเกลียว การทํารูเจาะสลักเกลียวในตัวอยางทดสอบตองเปนวิธีเดียวกับที่ ใชใน

โครงสรางจริง 

(ง) การติดตั้งสลักเกลียวและการเตรียมผิวตัวอยางทดสอบตองเหมือนกับที่ใชในโครงสรางจริง 

12.2.3 แรงกระทําในการทดสอบ 
 

แรงกระทําในการทดสอบใหใชตามขอกําหนดตอไปนี้ โดยแรงกระทําลักษณะอ่ืนสามารถ

ใชไดในกรณทีี่สามารถแสดงไดวามีความรุนแรงไมนอยกวาแรงกระทําท่ีกําหนดไวในมาตรฐานนี ้

(1) แรงกระทําสําหรับตัวอยางทดสอบรอยตอเสาและคานในโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียว

ปานกลางและโครงตานแรงดัด ท่ีมีความเหนียวพิ เศษตองเปนแรงที่ทําให เกิดมุม 

การเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้น ( ) ในตัวอยางทดสอบดังนี ้

(ก) 6 รอบ ที่   = 0.00375 เรเดียน 

(ข) 6 รอบ ที่   = 0.005 เรเดียน 

(ค) 6 รอบ ที่   = 0.0075 เรเดียน 

(ง) 4 รอบ ที่   = 0.01 เรเดียน 

(จ) 2 รอบ ที่   = 0.015 เรเดียน 

(ฉ) 2 รอบ ที่   = 0.02 เรเดียน 

(ช) 2 รอบ ที่   = 0.03 เรเดียน 

(ซ) 2 รอบ ที่   = 0.04 เรเดียน 
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ดําเนินการทดสอบตอโดยเพ่ิม   = 0.01 เรเดียน ในทุกสองรอบของแรงกระทํา 

(2) แรงกระทําสําหรับตัวอยางทดสอบรอยตอสวนเชื่อมโยงและเสาในโครงแกงแนงเยื้องศูนย

ตองเปนแรงที่ทําใหเกิดมุมหมุนทั้งหมดในสวนเชื่อมโยง (total link rotation angle, 

total ) ในตัวอยางทดสอบดังนี ้

(ก) 6 รอบ ที่ มุม ( total total) = 0.00375 เรเดียน 

(ข) 6 รอบ ที่ total  = 0.005 เรเดียน 

(ค) 6 รอบ ที่ total  = 0.0075 เรเดียน 

(ง) 6 รอบ ที่ total  = 0.01 เรเดียน 

(จ) 4 รอบ ที่ total  = 0.015 เรเดียน 

(ฉ) 4 รอบ ที่ total  = 0.02 เรเดียน 

(ช) 2 รอบ ที่ total  = 0.03 เรเดียน 

(ซ) 1 รอบ ที่ total  = 0.04 เรเดียน 

(ฌ) 1 รอบ ที่ total  = 0.05 เรเดียน 

(ญ) 1 รอบ ที่ total  = 0.07 เรเดียน 

(ฎ) 1 รอบ ที่ total  = 0.09 เรเดียน 

ดําเนินการทดสอบตอโดยเพ่ิม total  = 0.02 เรเดียน ในทุกหนึ่งรอบของแรงกระทํา 

12.2.4 การตรวจวัด 
 

อุปกรณตรวจวัดระหวางการทดสอบตองเพียงพอในการคํานวณและรายงานผลตาม 

ขอ 12.2.5 

12.2.5 การรายงานผลการทดสอบ 
 

การรายงานผลการทดสอบตองประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(1) แบบรายละเอียดของตัวอยางที่แสดงมิติ ขนาด ลักษณะของจุดรองรับและตําแหนง

แรงกระทํา รวมถึงค้ํายันดานขาง 

(2) แบบรายละเอียดของรอยตอแสดงขนาดชิ้นสวนองคอาคาร ขนาดชิ้นสวนรอยตอ  

ชั้นคุณภาพของเหล็ก รายละเอียดการเชื่อม ขนาดและตําแหนงรูสลักเกลียว ขนาด 

และชั้นคุณภาพของสลักเกลียว และรายละเอียดอ่ืนที่เก่ียวของ 

(3) ตัวแปรตามที่ระบใุนขอ 12.2.2  

(4) รายการหรือรูปแสดงแรงกระทํา รวมถึงการเสียรูปของตัวอยางทดสอบ 
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(5) รายการแสดงรอยเชื่อมที่เปนรอยเชื่อมวิกฤต ิ

(6) บริเวณเขตปกปองในตัวอยางทดสอบ 

(7) รูปแสดงความสัมพันธระหวางแรงกระทําและการเสียรูปของตัวอยางทดสอบ  

การเสียรูปตองเปนคาท่ีไดจากการวัดที่ตําแหนงเดียวกันหรือใกลกับตําแหนง 

แรงกระทํา ตําแหนงที่ทําการตรวจวัดตองแสดงชัดเจน 

(8) รูปแสดงความสัมพันธระหวางโมเมนตดัดในคาน และมุมการเคลื่อนที่สัมพัทธ

ระหวางชั้นสําหรับรอยตอเสาและคาน โดยคํานวณเทียบกับแนวก่ึงกลางเสา  

หรือรูปแสดงความสัมพันธระหวางแรงเฉือนในสวนเชื่อมโยงและมุมหมุนของ 

สวนเชื่อมโยงสําหรับรอยตอสวนเชื่อมโยงและเสา 

(9) มุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นและมุมหมุนแบบไมยืดหยุนในตัวอยางทดสอบ 

ระบุสวนของตัวอยางที่ทําใหเกิดมุมหมุนแบบไมยืดหยุน รายงานสัดสวนของมุมหมุน

แบบไมยืดหยุนจากแตละชิ้นสวนในตัวอยางทดสอบ วิธีการการคํานวณมุมหมุนแบบ

ไมยืดหยุนตองแสดงชัดเจน 

(10) เหตุการณสําคัญที่สังเกตไดระหวางการทดสอบ เชน การคราก การเลื่อนไถล  

การสูญเสียเสถียรภาพ การขาดหรือความเสียหายที่สวนใดสวนหนึ่งของตัวอยาง

ทดสอบ 

(11) รูปแบบการวิบัติของตัวอยางทดสอบ ในกรณีที่หยุดการทดสอบกอนตัวอยางทดสอบ

เกิดการวิบัติ ตองระบุสาเหตุของการหยุดการทดสอบ 

(12) ผลการทดสอบคุณสมบัตขิองวัสดุ 

(13) ขั้นตอนการเชื่อมและรายงานการตรวจสอบรอยเชื่อม 
 

รายงานผลทดสอบสามารถแสดงแบบรายละเอียด การวิเคราะห และขอมูลสวนอ่ืน

เพ่ิมเติมไดหากเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวอยางทดสอบและมีความจําเปนตอการออกแบบ

ตอไป 

12.2.6 เกณฑการยอมรับ 
 

ตัวอยางทดสอบตองสามารถรองรับมุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นหรือมุมหมุน 

ของสวนเชื่อมโยงไดตามขอกําหนดของระบบโครงสรางที่พิจารณา รวมถึงกําลังรับแรงของ

ตัวอยางทดสอบตองเปนไปตามขอกําหนดในขางตน นอกจากนี้ ตัวอยางทดสอบตองสามารถ

เกิดการเสียรูปตามมุมการเคลื่อนที่สัมพัทธระหวางชั้นหรือมุมหมุนของสวนเชื่อมโยงตามท่ี

กําหนดไดอยางนอยหนึ่งรอบแรงกระทํา 
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