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บทคัดยอ:  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ดวยวิธีหนวยแรงใชงาน และวิธี
กําลัง ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท. โดยทําการเปรียบเทียบในดานความประหยัดและความปลอดภัย โครงสรางตัวอยางที่ใชเปนกรณีศึกษา 
คือ โครงขอแข็งแบบปอรตัล (portal frame) ท่ีประกอบดวยคานและเสา จํานวน 2 ชวง สูง 2 ช้ัน โดยพิจารณาความยาวชวง และน้ําหนัก
บรรทุกจรที่มีคาตางๆ กัน 

ผลการศึกษาพบวา การออกแบบดวยวิธีกําลังใหความประหยัดมากกวาวิธีหนวยแรงใชงาน แตเมื่อน้ําหนักบรรทุกจรเพิ่มมาก
ข้ึน ผลตางนี้จะมีแนวโนมลดนอยลง สวนในดานความปลอดภัยซึ่งอาศัยทฤษฎีการวิเคราะหแบบพลาสติกพบวา การออกแบบดวยวิธี
หนวยแรงใชงาน สามารถรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดกอนที่จะวิบัติ ไดมากกวาวิธีกําลัง แตท้ังนี้ การวิบัติของโครงสรางตัวอยางโดยสวน
ใหญ ท่ีออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน จะเปนการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนในคาน ซึ่งเปนการวิบัติอยางฉับพลัน 
 
ABSTRACT:  The purpose of this study is to compare the design of reinforced concrete structures by the means of Working Stress 
Design (WSD) and Strength Design Method (SDM) according to E.I.T. Standard. Economy and safety are two major aspects of 
interest. The structures used as the case studies are portal frames composed of beams and columns in 2 stories and 2 bays. Various 
span lengths and live loads are investigated.   
 Results from the study have shown that the design by SDM is more economical than that by WSD. However, these 
differences tend to decrease as live load increases. In term of safety, with the use of plastic analysis theory, structures designed by 
WSD have more capacity to withstand the applied load before collapse. Nevertheless, the design by WSD should be used with extra 
care since almost all of the structures designed by this method fail by shear in beams which is an abrupt failure. 
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1. บทนํา 
การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ในประเทศไทย 

มีวิธีการออกแบบที่ไดรับความนิยมอยู 2 วิธี คือ วิธีหนวยแรงใช
งาน (Working Stress Design หรือ WSD) และ วิธีกําลัง (Strength 
Design Method หรือ SDM) ท้ังสองวิธนีี้มีขอไดเปรียบและ
ขอเสียเปรียบที่แตกตางกัน จึงเปนเรื่องนาสนใจที่จะศึกษาเปรียบ 
เทียบถึงความแตกตางของผลลพัธ ท่ีไดจากการออกแบบดวยวิธี
ท้ังสองนี้ ท้ังในดานความประหยัดและความปลอดภัย โดยใน
การศึกษานี้ จะพิจารณาเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนตอโครงสรางที่
ไดเลือกไวเปนกรณีศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค 
1. เปรียบเทียบปริมาณเหล็กเสริม และความสามารถในการรับ

น้ําหนักบรรทุกสูงสุดของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ไดจากการออกแบบ 

2. ประเมินขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของการออกแบบ
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองวิธี 

 
3. ขอบเขตของการศึกษา 
1. โครงสรางตัวอยางที่เลือกใชเปนโครงขอแข็งแบบปอรตัล 

(portal frame) ซึ่งเปนโครงสรางที่ประกอบดวยสวนของ
คานและเสาขนาด 2 ชวงความยาว สูง 2 ช้ัน ความสูงช้ันละ 
3 เมตร มีจุดรองรับแบบยึดแนน รับน้ําหนักบรรทุกกระทํา
เฉพาะในแนวดิ่งเทานั้น ดังรูปที่ 1 และ 2 

 
 

 
รูปที่ 1 แผนผังโครงสรางที่ใชเปนโครงสรางตัวอยาง 

 
 

 
รูปที่ 2 แบบจําลองของโครงสรางตัวอยาง 

 
 
2. การออกแบบโครงสรางอางอิงตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.  

สําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหนวยแรงใชงาน
ใชมาตรฐาน ว.ส.ท. 1007-34 [1]  และวิธีกําลังใชมาตรฐาน 
ว.ส.ท. 1008-38 [2]  

3. ในการออกแบบ จะเปลี่ยนคาน้ําหนักบรรทุกจร จํานวน 4 คา 
คือ 100, 300, 500, และ 800 กิโลกรัมตอตารางเมตร สวน
น้ําหนักบรรทุกคงที่กําหนดใหใช 700 กิโลกรัมตอตาราง
เมตร  เทากันโดยตลอด สวนความยาวชวงของโครงสรางจะ
พิจารณาที่ 4, 6, 8, และ 10 เมตร  

4. คุณสมบัติของวัสดุ กําหนดไวดังนี้ คอนกรีตมีกําลังอัด
ประลัย (fc’) เทากับ 200 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เหล็ก
เสริมมีกําลังดึงท่ีจุดคราก  (fy) เทากับ 3000 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร ยกเวนเหล็กปลอกในคาน มีกําลังดึงท่ีจุด
คราก เทากับ 2400 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

5. การเปรียบเทียบในดานความประหยัด จะเปรียบเทียบเฉพาะ
ปริมาณเหล็กเสริม โดยการศึกษานี้ไดกําหนดใหใชขนาด
หนาตัดของโครงสรางเทาๆ กัน สําหรับความยาวชวงท่ี
เทากัน 

6. การเปรียบเทียบในดานความปลอดภัย จะทําการวิเคราะหหา
น้ําหนักบรรทุกสูงสุดท่ีโครงสรางสามารถรับได กอนเกิด
การวิบัติ (collapse) โดยจะถือวาโครงสรางเกิดการวิบัติ เมื่อ
เกิดจุดหมุนพลาสติก (plastic hinge) ข้ึนในคานจนกระทั่ง
โครงสรางขาดเสถียรภาพ (unstable) หรือเมื่อแรงเฉือนใน
คานเกินกวากําลังตานทาน หรือเมื่อแรงที่เกิดข้ึนในเสาเกิน
กวากําลังตานทานของเสาตาม Interaction diagram 



 
4. ข้ันตอนการศึกษา 
1. เลือกขนาดหนาตัดคาน และเสา สําหรับโครงสรางตัวอยาง

แตละความยาวชวง 
2. วิเคราะหโครงสราง เพื่อหาคาโมเมนตดัด และแรงเฉือน 

สําหรับใชในการออกแบบ โดยใชโครงสรางเปนโครงสราง
ยอย (subframe) ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 สําหรับชั้นลาง และ
ช้ันบน ตามลําดับ และใชน้ําหนักบรรทุกสําหรับวิธีหนวย
แรงใชงาน และวิธีกําลัง ตามสมการที่ (1) และ (2) ดังนี้ 

 
w DL LL= +             (1) 

 
1.4 1.7uw DL LL= +             (2) 

 
 

 

รูปที่ 3 โครงสรางยอยที่ใชในการออกแบบคานและเสา ชั้นที ่1 
 
 
 

รูปที่ 4 โครงสรางยอยที่ใชในการออกแบบคานและเสา ชั้นที ่2 
 

3. ออกแบบโครงสราง ดวยวิธีหนวยแรงใชงาน และวิธีกําลัง         
ตามมาตรฐานของ ว.ส.ท. โดยทําการออกแบบเหล็กเสริม
ตามยาว  และเหล็กลูกตั้งในคาน  สวนในเสาจะทําการ
ออกแบบเฉพาะเหล็กตามยาวเทานั้น 

4. คํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมท่ีใชในโครงสราง โดยสมมุติ
ใหมีการจัดวาง และการหยุดเหล็กเสริมดังรูปท่ี 5  

 
 

รูปที่ 5 ระยะหยุดเหล็กเสริมในโครงสราง 
 
 
5. วิเคราะหโครงสรางตัวอยางที่ไดออกแบบไวแลว เพื่อหา

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด (wc) ท่ีแตละโครงสรางสามารถรับได
กอนเกิดการวิบัติ โดยใชวิธีการเพิ่มน้ําหนักบรรทุก และทํา
การวิเคราะหโครงสรางไปทีละข้ัน จนกระทั่งโครงสรางเกิด
การวิบัติ 

 
5. ผลการศึกษา 

การออกแบบโครงสรางตัวอยาง โดยเปลี่ยนคาความยาวชวง 
และน้ําหนักบรรทุกจรคาตางๆ กัน ไดผลโดยสรุป ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งแสดงปริมาณเหล็กเสริมท่ีตองการ เปรียบเทียบกัน
ระหวางวิธีหนวยแรงใชงาน (WSD) และวิธีกําลัง (SDM) จะเห็น
ไดวา วิธีหนวยแรงใชงานไดปริมาณเหล็กเสริมมากกวาวิธีกําลัง 
ตั้งแต 29 ถึง 47 เปอรเซ็นต โดยความแตกตางนี้มีแนวโนมลดลง 
เมื่อคาน้ําหนักบรรทุกจรเพิ่มมากขึ้น เชน กรณีท่ีโครงสราง
ตัวอยางความยาวชวง 6 เมตร รับน้ําหนักบรรทุกจร 300, 500, 
และ 800 กิโลกรัมตอตารางเมตร วิธีหนวยแรงใชงานไดปริมาณ
เหล็กเสริมมากกวาวิธีกําลัง เทากับ 44, 38, และ 29 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ยกเวนกรณีโครงสรางตัวอยางที่มีความยาวชวงนอยๆ 
และรับน้ําหนักบรรทุกจรนอยๆ ไมสามารถบอกได เนื่องจาก



ปริมาณเหล็กเสริมท่ีตองการนั้น ถูกควบคุมโดยคาต่ําสุดท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานของ ว.ส.ท.  
 
ตารางที่ 1 ปริมาณเหล็กเสริมที่ใชในโครงสรางตางๆ 

 
 
กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณเหล็กเสริมท่ีตองการ 

และคาน้ําหนักบรรทุกจร แสดงไวในรูปที่ 6 ซึ่งจะเห็นไดวา 
เสนกราฟของการออกแบบดวยท้ังสองวิธี สําหรับโครงสรางที่มี
ความยาวชวงเทากัน เกือบจะขนานกัน แสดงวา น้ําหนักบรรทุก
จร มีผลนอยตอความแตกตางของปริมาณเหล็กเสริม หรืออีกนัย
หนึ่งคือ ความแตกตางนี้ เปนผลเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกคงที่ 

เมื่อนําโครงสรางตางๆ ท่ีไดออกแบบไวแลวนี้ ไปทําการ 
วิเคราะหหาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด (wc) กอนที่โครงสรางจะวิบัติ 
ผลลัพธท่ีได สรุปไวในตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นไดวา โครงสรางที่
ออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน จะสามารถรับน้ําหนักบรรทุก
สูงสุด ไดประมาณ 2.0 เทาของน้ําหนักบรรทุกใชงาน (DL+LL) 
แตการวิบัติของโครงสรางที่ออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงานนี้ 
เกือบทั้งหมด เปนการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนในคาน ยกเวน
โครงสรางที่มีความยาวชวง 6 เมตร รับน้ําหนักบรรทุกจร 300 
กิโลกรัมตอตารางเมตร  เกิดการวิบัติข้ึนที่เสาชั้นบนตนริม (C3) 

 
 

รูปที่ 6 ความสัมพนัธระหวางปริมาณเหล็กเสริมและคาน้ําหนักบรรทกุจร 
 
 
สวนผลการวิ เคราะหหาน้ํ าหนักบรรทุกสูงสุด  ของ

โครงสรางที่ออกแบบดวยวิธีกําลังพบวา น้ําหนักบรรทุกสูงสุดท่ี
ไดมีคานอยกวา 1.7 เทาของน้ําหนักบรรทุกใชงาน (ในบางกรณี 
มีคานอยกวาน้ําหนักบรรทุกใชงานเสียอีก) ท้ังนี้ โครงสรางที่
ออกแบบดวยวิธีกําลังโดยสวนมาก จะเกิดการวิบัติท่ีเสาชั้นบน
ตอนริม (C3) ยกเวนโครงสรางที่มีความยาวชวง 6 เมตร รับ
น้ําหนักบรรทุกจร 800  กิโลกรัมตอตารางเมตร และโครงสรางที่
มีความยาวชวง 8 เมตร รับน้ําหนักบรรทุกจร 500 กิโลกรัมตอ
ตารางเมตร เกิดการวิบัติเนื่องจากมีจุดหมุนพลาสติกมากจนขาด
เสถียรภาพ (collapse mechanism) 

ท้ังนี้ มีโครงสรางที่ออกแบบไว แตไมไดนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบ คือ โครงสรางที่ความยาวชวง 8 และ 10 เมตร รับ
น้ําหนักบรรทุกจร 800 กิโลกรัมตอตารางเมตร เนื่องจาก เมื่อ
ออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน โครงสรางเสาตองการปริมาณ

โครงสราง
ตัวอยาง 

ปริมาณเหล็ก
เสริมรวม 

(cm3) 

ปริมาณเหล็กเสริมตอ 
ปริมาตรของคอนกรีต 

(kg/m3) 

ปริมาณเหล็กเสริม 
ท่ีวิธีWSDใชมากกวาวิธี

SDM (%) 
WSD-4-100 27399 109.8 
SDM-4-100 20002 80.1 

37 

WSD-4-300 36017 144.3 
SDM-4-300 24784 99.3 

45 

WSD-4-500 48180 193 
SDM-4-500 32820 131.4 

47 

WSD-4-800 70549 282.6 
SDM-4-800 49905 199.9 

41 

WSD-6-100 81238 109.9 
SDM-6-100 60704 82.1 

34 

WSD-6-300 104928 141.9 
SDM-6-300 72719 98.3 

44 

WSD-6-500 139496 188.6 
SDM-6-500 101389 137.1 

38 

WSD-6-800 191392 258.8 
SDM-6-800 148223 200.4 

29 

WSD-8-100 192234 133.9 
SDM-8-100 131608 91.7 

46 

WSD-8-300 250163 174.3 
SDM-8-300 183518 127.6 

36 

WSD-8-500 337685 235.3 
SDM-8-500 253945 176.9 

33 

WSD-10-100 346853 126.2 
SDM-10-100 247819 90.2 

40 

WSD-10-300 462572 168.3 
SDM-10-300 330973 120.4 

39 

WSD-10-500 600822 218.6 
SDM-10-500 454930 165.5 

32 



เหล็กเสริมมากกวา 8 เปอรเซ็นต ซึ่งเกินกวาคาสูงสุดท่ีกําหนดไว
ในมาตรฐาน ว.ส.ท. จึงถือวาใชไมได  

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหหากําลังรับน้ําหนักบรรทกุสูงสุดและอัตราสวน
ความปลอดภัย 

LL w(DL+LL) wc(WSD) wc (SDM) Safety Factor ความ
ยาว
ชวง 
(m) 

(kg/m2) (kg/m) (kg/m) (kg/m) WSD SDM 

100 2133 4171 3025 1.96 1.42 
300 2667 5184 3025 1.94 1.13 
500 3200 6235 3732 1.95 1.17 

4 

800 4000 7848 5325 1.96 1.33 
100 3200 6738 4198 2.11 1.31 
300 4000 7114 5368 1.78 1.34 
500 4800 9331 7214 1.94 1.50 

6 

800 6000 11742 10380 1.96 1.73 
100 4267 8220 6130 1.93 1.44 
300 5333 10045 8264 1.88 1.55 8 
500 6400 12471 10824 1.95 1.69 
100 5333 10799 3681 2.02 0.69 
300 6667 12866 6224 1.93 0.93 10 
500 8000 15539 7172 1.94 0.90 

 
 

6. สรุปผล 
จากการเปรียบเทียบโครงสรางตัวอยางตางๆ  ท่ีไดจากการ

ออกแบบโดยใชวิธีหนวยแรงใชงาน และวิธีกําลัง หากพิจารณา
ในแงของความประหยัดจะพบวา การออกแบบดวยวิธีกําลัง  จะ
ประหยัดกวา วิธีหนวยแรงใชงาน โดยวิธีกําลังจะไดปริมาณ
เหล็กเสริมนอยกวา ตั้งแต 29 ถึง 47 เปอรเซ็นต ความแตกตางนี้
เปนผลเนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกคงที่เกือบทั้งสิ้น น้ําหนัก
บรรทุกจรมีผลนอยมาก ท้ังนี้ เนื่องมาจากการใชตัวคูณน้ําหนัก
บรรทุก (load factor) ในการออกแบบดวยวิธีกําลัง ท่ีแตกตางกัน 
คือ 1.4 สําหรับน้ําหนักบรรทุกคงที่ และ 1.7 สําหรับน้ําหนัก
บรรทุกจร นั่นเอง  

สวนการเปรียบเทียบในแงของความปลอดภัย โดยการ
วิเคราะหหาคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด ท่ีทําใหโครงสรางวิบัตินั้น 
พบวา โครงสรางที่ออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน จะสามารถ
รับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด ไดประมาณ 2.0 เทาของน้ําหนักบรรทุก
ใชงาน  และมากกวาน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของโครงสรางที่
ออกแบบดวยวิธีกําลัง ซึ่งมีคาต่ํากวา 1.7 เทาของน้ําหนักบรรทุก
ใชงาน จึงอาจสรุปไดวา วิธีหนวยแรงใชงานมีความปลอดภัย
มากกวา แตอยางไรก็ตาม การวิบัติของโครงสรางที่ออกแบบดวย

วิธีหนวยแรงใชงานนี้ เปนการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนในคาน ซึ่ง
เปนการวิบัติท่ีฉับพลัน และไมมีการเตือนภัย 

ขอสังเกตอีกอยางหนึ่งคือ การวิเคราะหหาคาน้ําหนักบรรทุก
สูงสุด ของโครงสรางที่ออกแบบดวยวิธีกําลัง ซึ่งโครงสรางเกิด
การวิบัติข้ึนที่เสาชั้นบนตนริม ไดคาความปลอดภัยนอยเกินจริง 
เปนผลเนื่องมาจากสมมติฐานที่ใชในการศึกษานี้ ท่ีมีขอจํากัดคือ 
ไมยอมใหเกิดจุดหมุนพลาสติก  (plastic hinge) ข้ึนในเสา และจะ
หยุดการคํานวณในทันที ท่ีแรงภายในที่ เกิด ข้ึน  สัมผัสกับ 
Interaction diagram ของเสา ท้ังนี้หากยอมใหเกิดจุดหมุน
พลาสติกขึ้นในเสา โครงสรางดังกลาว จะยังคงสามารถรับ
น้ําหนักบรรทุกตอไปไดอีกระยะหนึ่ง  กอนจะเกิดการวิบัติ 
นอกจากนี้ ปจจัยอีกอยางหนึ่งท่ีมีผลตอความปลอดภัยของ
โครงสราง คือการอาศัยโครงสรางยอย ดังรูปที่ 3 และ 4 ในการ
คํานวณคาแรงภายในสําหรับใชในการออกแบบ ซึ่งเปนผลใหได
พฤติกรรมที่แตกตางจากพฤติกรรมของโครงสรางจริง และมีผล
ตอการวิเคราะหหาคาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด และความปลอดภัย
ของโครงสรางดวยเชนกัน 

กลาวโดยสรุปคือ โครงสรางตัวอยางที่ออกแบบดวยวิธี
หนวยแรงใชงาน สามารถรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดไดมากกวา 
โครงสรางที่ออกแบบดวยวิธีกําลัง จึงอาจถือไดวาปลอดภัยกวา 
แตถาพิจารณาในแงของกลไกการวิบัติแลวจะพบวา การวิบัติของ
โครงสรางที่ออกแบบดวยวิธีหนวยแรงใชงาน เปนการวิบัติ
เนื่องจากแรงเฉือนในคาน ซึ่งเปนการวิบัติอยางฉับพลัน และอาจ
ไมมีสัญญาณเตือนใหทราบกอนลวงหนา จึงถือวาเปนอันตราย
ตอการใชงาน 
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