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บทคดัย่อ 

บทความฉบบันี้นําเสนอการศกึษาการกําหนดรปูแบบกรณีน้ําหนักบรรทุกจรต่างๆ จํานวนทัง้สิ้น 12 

รปูแบบ กระทาํต่ออาคารทีจ่อดรถทีเ่ป็นระบบพืน้สองทางคอนกรตีเสรมิเหล็ก วางบนคานช่วงความ

ยาว 8 เมตร เพื่อหาค่าแรงดดั แรงเฉือน และแรงบดิ ทีเ่กดิกบั พืน้ และคาน เพื่อไดเ้ป็นกรณีรปูแบบ

น้ําหนักบรรทุกจร สําหรบัใช้ในการคํานวณออกแบบต่อไป ผลการศกึษาพบว่าการกําหนดน้ําหนัก

บรรทุกจร ไม่จําเป็นทีจ่ะเกดิค่าสูงสุดของแรงต่างๆ จากกรณีรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง แต่สามารถสรุป

เป็นกรณีน้ําหนักบรรทุกจรทีส่่งผลใหเ้กดิค่าแรงต่างๆ สงูสุด ทีก่ระทาํต่อโครงสรา้งทัง้สิน้ 6 รปูแบบ 

ซึง่แต่ละรปูแบบมคีวามสาํคญัต่อ ผลของค่าแรงดดั แรงเฉือน และแรงบดิ ในโครงสรา้งทีศ่กึษา และมิ

อาจละเลยต่อการนําไปคาํนวณออกแบบ  

 

ABSTRACT  

This paper presents a study of 12 live load patterns acting on a parking garage with two-way 

reinforced concrete slab system supported by 8-meter beams at all spans. For each loading 

pattern, bending moments, shears, and torsions occurred in both beam and slab are 

computed and compared to specify the most critical live load configurations to be used in the 

design. From the results, it was found that the maximum occurring values corresponding to 

each internal force do not arise from a single live load pattern but it can be summarized into 6 

patterns that important to the design of the studied slab system.    
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1. บทนํา 

การกําหนดกรณีน้ําหนักบรรทุกจร เพื่อใชเ้ป็นค่าเริม่ต้นในการออกแบบองค์อาคาร เป็นสิง่ทีว่ศิวกร

ผูอ้อกแบบใหค้วามสาํคญั เนื่องจากผลของการกาํหนดน้ําหนักบรรทุกจร แต่ละรปูแบบ จะส่งผลต่อค่า

หน่วยแรงทีเ่กดิขึน้กบัโครงสรา้ง ทัง้ค่าแรงดดั แรงเฉือน และแรงบดิ เป็นทีท่ราบกนัดตีามทฤษฏกีาร

วเิคราะหโ์ครงสรา้ง ว่าคา่แรงต่างๆ ทีเ่กดิแกแ่ต่ละองคอ์าคารของโครงสรา้ง ไมจ่าํเป็นทีจ่ะเกดิค่าสงูสุด

จากกรณีน้ําหนกับรรทกุรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง การตดัสนิใจในการกาํหนดกรณีรปูแบบน้ําหนกับรรทุก

จรต่างๆ สามารถใชว้ธิขีอง เสน้อทิธพิล (Influence line) เพือ่ทราบคา่ตาํแหน่งวกิฤต(critical position) 

จงึจะไดค้า่แรงภายในสงูสดุทีเ่กดิจากน้ําหนักบรรทุก  ส่วนมากการใชเ้สน้อทิธพิลจะเป็นการออกแบบ

โครงสร้างที่รบัน้ําหนักบรรทุกแบบเคลื่อนที่ เช่น สะพาน ถนน เป็นต้น หลกัการดงักล่าวสามารถ

ประยุกต์ใชก้บัโครงสรา้งทีม่หีลายช่วงความยาว เนื่องจากบางครัง้การคดิน้ําหนักบรรทุกกระทํากบั

โครงสรา้งเต็มพื้นที่ อาจได้ค่าแรงภายในที่เกดิกบัโครงสรา้งสูงสุดบางชนิด แต่แรงภายในบางชนิด

อาจจะไมใ่ชค่า่สงูสดุ ดงันัน้โดยทัว่ไปผูอ้อกแบบมกั กาํหนดกรณีน้ําหนักบรรทุกขึน้หลายแบบ เพื่อให้

ครอบคลุมสําหรบัแรงชนิดต่างๆ ทีม่โีอกาสเกดิค่าสูงสุดได้ อย่างไรก็ตามการกําหนดกรณีน้ําหนัก

บรรทุก ไม่ไดม้ขีอ้กาํหนด หรอืเป็นมาตรฐาน เหมอืนกบัขอ้กําหนด หรอืมาตรฐานการออกแบบอื่นๆ 

สว่นใหญ่การกาํหนดกรณีน้ําหนกับรรทกุจะขึน้กบัประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ ดงันัน้หากมกีารศกึษา

ว่ารปูแบบของน้ําหนกับรรทกุจรแบบใด ทีค่วรนํามาเป็นค่าทีใ่ชใ้นการออกแบบ น่าจะเป็นเครื่องมอืใน

การชว่ยการตดัสนิใจใหก้บัวศิวกรได ้
 

2. วตัถปุระสงค ์สมมติฐาน และขอบเขตการศึกษา 

 

2.1วตัถุประสงคก์ารศกึษา 

เพือ่เป็นแนวทางในการเลอืกกรณีรปูแบบน้ําหนกับรรทกุจร สาํหรบัใชเ้ป็นค่าเริม่ตน้ในการหาค่าแรงที่

เกดิขึน้ในองคอ์าคาร สาํหรบัการออกแบบโครงสรา้ง 

 

2.2 สมมตฐิานการศกึษา 

การหาคา่แรงภายในองคอ์าคารทาํดว้ยโปรแกรม SAP 2000 แบ่งเป็น ค่าแรงภายในทีเ่กดิต่อคาน กบั

แรงภายในทีเ่กดิต่อพื้น ลกัษณะแรงภายในทีเ่กดิต่อคานทีต่้องการทราบ คอื ค่าโมเมนต์ดดั ค่าแรง

เฉือน และคา่แรงบดิ สว่นค่าแรงภายในทีเ่กดิต่อแผ่นพืน้หล่อในที ่2 ทาง จะกาํหนดเป็น 2 ทศิทางคอื 

แนวดิง่ และแนวนอน โดยหาคา่แรงภายในเชน่เดยีวกบัการวเิคราะหค์าน หากแต่แรงภายในทีต่อ้งการ 

จะไมนํ่าผลของแรงบดิมาพจิารณา 

 

2.3 ขอบเขตการศกึษา 

โครงสรา้งทีนํ่ามาเป็นกรอบในงานศกึษานี้ เป็นลกัษณะอาคารจอดรถยนต์ มชี่องเปิดเพื่อเป็นทางลาด

ขึน้ลงระหว่างชัน้ พืน้ทีต่วัอาคารต่อหนึ่งชัน้ประมาณ 960 ตารางเมตร เป็นระยะความยาว 47 เมตรกบั

ระยะความกวา้ง 20.5 เมตร กาํหนดใหม้เีสาตลอดชว่งความยาวอาคาร 6 แนว และเสาตลอดชว่งความ
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กวา้งอาคาร 3 แนว กาํหนดใหร้ะยะห่างของเสา คอื 8 เมตร รวมเป็นเสาทัง้หมด 18 ตน้ รายละเอยีด

ของโครงสรา้งพื้นทีส่่วนใหญ่ มลีกัษณะเป็น ระบบพืน้หล่อในทีส่องทาง วางบนช่วงคาน 8 เมตร เว้น

แต่แนวขอบของพืน้ทีใ่ชส้อย และชอ่งเปิดทีเ่ป็นทางลาดขึน้ลง จะมลีกัษณะเป็นพืน้หล่อในทีจ่ะวางบน

คานชว่ง 4 เมตร  

 

3. การสร้างแบบจาํลองในโปรแกรมช่วยคาํนวณ 

การกําหนดคุณสมบตัทิางกายภาพของโครงสรา้ง ในโปรแกรม SAP 2000 กําหนดเป็นแบบ Grid 

Only กาํหนดใหเ้สา เป็นจุดรองรบัแบบ Pin โดยค่า คานทีว่างตามแนวเสาสมมตใิหม้ขีนาด กวา้งคณู

ยาวคอื 0.4 x 0.6 เมตร2 คานทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในแนวเสา ขนาดคอื 0.3 x 0.5 เมตร2 สาํหรบัพืน้สมมตคิวาม

หนาคอื 0.1 เมตร ขนาดของเสาคอื 0.5 x 0.5 เมตร2 โดยเวน้ช่องเปิดสาํหรบัเป็นทางลาดขึน้ลงไว ้2 

จุด ขนาด 4.0 x 8.0 เมตร2 ลกัษณะของอาคารทีท่าํการศกึษาแสดงใน ภาพที ่1 

 
ภาพท่ี 1 ลกัษณะของอาคารทีท่าํการศกึษา 

 

4. การกาํหนดรปูแบบน้ําหนักบรรทุกจร 

การหารูปแบบการจดัวางน้ําหนักบรรทุกจร ได้มาจากหลกัการตามทฤษฏขีองเส้นอทิธิพล เพื่อให้

ไดผ้ลทีเ่กดิขึน้กบัแรงภายใน มคี่าสงูสุด โดยจะพจิารณาแรงทีเ่กดิกบั โมเมนต์ดดั และแรงเฉือน เป็น

สาํคญั ลกัษณะของการจดัวางน้ําหนกับรรทกุถกูแบ่งเป็น 2 ทศิทางหลกั คอืตามแนวนอน กบั แนวดิง่ 

เพื่อให้ผลของน้ําหนักบรรทุกส่งผลต่อโครงสร้างมากที่สุด รูปแบบที่เลือกมาเป็นตัวอย่างในการ

วเิคราะหม์ทีัง้หมด 10 รปูแบบดงัภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2 รปูแบบน้ําหนกับรรทกุจรต่างๆทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 

5.รปูแบบน้ําหนักบรรทุกจรท่ีส่งผลต่อการเกิดค่าแรงสงูสดุ 

รปูแบบน้ําหนกับรรทกุจรทีนํ่ามาเป็นตวัอย่างทัง้ 10 แบบ เมื่อทาํการวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรม พบว่ามี

ลกัษณะของการเกดิแรงภายในต่อองคอ์าคารแตกต่างกนั ตามลกัษณะการจดัวางของน้ําหนักบรรทุก 

ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรณีรูปแบบทีส่่งผลให้เกดิค่าแรงภายในต่อองค์อาคารสูงสุด ได้ 6 รูปแบบ ดงั

แสดงในภาพที ่3 และรปูแบบทัง้ 6 มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิค่าแรงภายในสงูสุด ของ คาน และพื้น 

ซึง่จะกล่าวในหวัขอ้ที ่6 
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ภาพท่ี 3 รปูแบบน้ําหนกับรรทกุจรทีเ่กดิคา่แรงสงูสดุ 

 

6. ผลของแรงสงูสดุท่ีเกิดขึน้ในคาน 

จากการวเิคราะหแ์รง โดยใชโ้ปรแกรม SAP 2000 ทัง้ 6 Loads Case จะไดค้่า โมเมนต์ดดั แรงเฉือน 

และแรงบดิสงูสุด โดยมกีารแบ่งช่วงและตัง้ชื่อคานออกเป็นช่วง การแบ่งช่วงคาน และกาํหนดชื่อคาน 

ตามทศิทางในแนวนอน (ทศิทาง X) ไดแ้บ่งช่วงคานออกเป็น 5 ช่วง คอื ช่วงที ่1- 5 ซึง่เป็นระยะห่าง

ระหว่างเสาแต่ละตน้ และกาํหนด ชื่อคานตามทศิทางในแนวราบ เป็น BX1-BX7 ดงัแสดงในภาพที ่4 

รวมทัง้แสดงผลการวเิคราะหแ์รงในแนวคานดงัตารางที ่1 
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ภาพท่ี 4 การแบ่งชว่งและตัง้ชือ่คานในทศิทาง X  

 

ตารางท่ี 1 แรงสงูสดุชนิดต่างๆ ในแนวคานทศิทาง X 
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สําหรบัการแบ่งช่วงคาน และกําหนดชื่อคาน ตามทศิทางในแนวดิ่ง (ทศิทาง Y) ได้แบ่งช่วงคาน

ออกเป็น 4 ชว่ง คอื ชว่งที ่1- 4 ซึง่เป็นระยะหา่งระหว่างเสาแต่ละตน้ และกาํหนด ชื่อคานตามทศิทาง

ในแนวดิง่เป็น BY1-BY8 ดงัแสดงในภาพที ่5 รวมทัง้ไดแ้สดงผลการวเิคราะหแ์รงในแนวคานดงัตาราง

ที ่2 

 
ภาพท่ี 5 การแบ่งชว่งและตัง้ชือ่คานในทศิทาง Y 

 

ตารางท่ี 2 แรงสงูสดุชนิดต่างๆในแนวคานทศิทาง Y   
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7. ผลของแรงสงูสดุท่ีเกิดขึน้ในพื้น   

ผลการวเิคราะหแ์รงของพืน้ทีไ่ดเ้หมอืนกบัการวเิคราะหแ์รงของคาน เพยีงแต่ไมม่แีรงบดิ โดยการแบ่ง

ชว่งและตัง้ชือ่พืน้ชว่งต่างๆ กาํหนดตามทศิทางในแนวนอน (ทศิทาง X) และแนวดิง่ (ทศิทาง Y) ได้

แบ่งชว่งพืน้ออกเป็น 10 ชว่งในแนวนอน คอื ชว่งที ่1- ชว่งที ่5 และกาํหนดชว่งพืน้ตามทศิทางใน

แนวดิง่ เป็นชว่งคอื A - D ดงัแสดงในภาพที ่6 รวมทัง้แสดงผลการวเิคราะหแ์รงในทศิทาง X และ Y   

ดงัแสดงในตารางที ่3 และ 4 ตามลาํดบั 

 

 
ภาพท่ี 6 การตัง้ชือ่ชว่งพืน้สาํหรบัวเิคราะหแ์รงภายใน 

 

ตารางท่ี 3 คา่แรงสงูสดุชนิดต่างๆทีเ่กดิกบัพืน้สองทางในทศิทาง X 
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ตารางท่ี 4 คา่แรงสงูสดุชนิดต่างๆทีเ่กดิกบัพืน้สองทางในทศิทาง Y 

 
 

8. สรปุผลการศึกษา 

จากคา่แรงสงูสดุชนิดต่างๆทีไ่ด ้ในหวัขอ้ที ่6 และ 7 พบว่า คา่แรงสงูสดุ ทัง้โมเมนตด์ดั แรงเฉือน และ

แรงบิด ที่เกดิกบัองค์อาคาร ได้มาจากกรณีน้ําหนักบรรทุกทัง้สิ้น 6 รูปแบบ (ภาพที3่) ซึ่งเกดิขึ้น

สอดคลอ้งกบั ลกัษณะการสมมตน้ํิาหนักบรรทุก และตามทฤษฏขีองเสน้อทิธพิล โดยการเกดิค่าสงูสุด

ของแรงต่างๆนัน้ กระจายอยูใ่นกรณีน้ําหนกับรรทกุต่างๆ และสรปุเป็นค่าทีส่งูสุดของแรง (ดงัแสดงใน

ตารางที ่1-4) คา่ทีแ่สดงในผลการศกึษาในแต่ละช่วงตําแหน่ง เกดิจากการนําค่าสงูสุดทีไ่ดจ้ากผลการ

วเิคราะหแ์รงต่างๆ ซึง่ในทีน่ี้ไม่ไดจ้ําแนกว่า แรงสงูสุดในแต่ละช่วงตําแหน่งต่างๆ มาจากผลของกรณี

น้ําหนักบรรทุกรูปแบบใดบ้าง เนื่องจากรปูแบบน้ําหนักบรรทุกทัง้ 6 กรณี มคีวามสําคญัต่อการเกดิ

คา่แรงสงูสดุของ แรงดดั แรงเฉือน และแรงบดิ ผสมผสาน คละกนั ซึง่ไม่ควรละเลยต่อการนําไปใชใ้น

การคํานวณออกแบบ  ผู้ศึกษาหวังว่า ผลของการศกึษาครัง้นี้  น่ามีประโยชน์ในการช่วยกําหนด

รปูแบบน้ําหนักบรรทุกจร สําหรบัผูท้ีต่อ้งการหา กรณีน้ําหนักบรรทุกเพื่อใชใ้นการออกแบบพื้นสอง

ทางไดบ้า้งไมม่ากกน้็อย 
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