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 บทที่ 2  

พฤติกรรมโครงสร้างเนื่องจากแรงหรือน ้าหนัก 

 

2.1   ความน้า 
 อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยทั่วไปสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรืออ านวยประโยชน์ในที่ต่าง ๆ  
อาทิ  อาคารที่พักอาศัย  หอประชุม  สะพาน  หรือ เขื่อนกักเก็บน้ า  โดยตัวอาคารเองจะประกอบด้วย
โครงสร้าง  และส่วนประกอบอาคารเพื่อความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยในส่วนของโครงสร้างก็จะ
ประกอบด้วยโครงสร้างย่อย ๆ ลงไปอีก  หรือ  ประกอบด้วยชิ้นส่วน (Members) น ามาประกอบกันเข้าเพื่อ
จุดประสงค์ด้านความคงทน  แข็งแรง  ปลอดภัย ในการที่ใช้สอยของมนุษย์ ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจจะเป็นแผ่น
หรือท่อนที่แข็งแรงท าด้วยวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  หรือมนุษย์ผลิตขึ้น  อาทิ  ไม้  เหล็กรูปพรรณ  
คอนกรีต  อลูมิเนียม น ามาประกอบเข้าด้วยกันโดยการวัสดุยึดเหนี่ยวหล่อเข้าด้วยกัน เชื่อมเข้าด้วยหรือโดย
การใช้น็อตเพื่อให้เกิดความแข็งแรงปลอดภัย และเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยต่อไป 

 

2.2  ส่วนประกอบของโครงสร้าง 
 อาคารจะมีส่วนประกอบโครงสร้างที่มองเห็น และถูกห่อหุ้มด้วยผิวของวัสดุเพื่อความสวยงามและ
ประโยชน์ใช้สอยโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบของโครงสร้างหลัก ๆ ดังนี้  พื้น  เสา  คาน  ตง  ผนัง  โครง
หลังคา   แผ่นพื้นหลังคา  ตอม่อ  ฐานราก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.2.1  แผ่นพื น  (Floor  Slab หรือ  Plate)  พื้นเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างที่รองรับพื้นที่ใช้สอย มี
ทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งประจ าที่ และส่วนที่เคลื่อนที่ได้  ถือเป็นน้ าหนักใช้สอยส่วนใหญ่ที่อาคารรองรับทั้ง
น้ าหนักคงที่และน้ าหนักจร 
 2.2.2  คาน (Beams) เป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างที่รองรับน้ าหนักบรรทุกจากพื้นหรือเสาชิ้นส่วนน้ี 
จะอยู่ในแนวราบ และเหยียบตรงชิ้นส่วนน้ีจะออกแบบไว้เพื่อรองรับแรงเฉือน และโมเมนต์ดัด ความ
แข็งแรงของคานจะขึ้นอยู่หลายปัจจัยอาทิ  ความยาว  หน้าตัดของคาน  วัสดุของคาน คานโดยทั่วไปจะมี
หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งง่ายในการก่อสร้างในเบื้องต้น เพื่อท าความเข้าใจกับแสงหรือน้ าหนักที่มา
กระท าจะแบ่งประเภทของคานตามลักษณะของการยึดหัวคานหรือที่รองรับ  
  (1)  คานอย่างง่าย (Simple  beam)  มีที่รองรับ (supports) จะเคลื่อนที่ได้หรือไม่ยึดแน่น
ฐานรองรับเหล่านี้ไม่สามารถจะรับโมเมนต์ดัดได้ ดูตามรูปที่ 2.1 (ก)  เมื่อมีน้ าหนักมากระท าผิวล่างจะปรับ
แรงดึงผิวบนจะรับแรงอัด 
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  (2)  คานยืน (Cantilevered  Beam)  เป็นคานที่มีที่รองรับข้างหนึ่งยึดแน่น (fixed - end) 
อีกข้างหนึ่งไม่มีที่รองรับ  (free - end) เมื่อมีน้ าหนักมากระท าจะเกิดการโก่ง  ผิวบนจะรับแรงดึงผิวล่างจะ
รับแรงอัดดูตามรูปที่ 2.1 (ข) 
  (3)  คานยึดแน่น (Fixed – Support  beam) เป็นคานที่มีที่รองรับจากปลายทั้งสองข้างของ
คานยึดแน่น  (Fixed – Support ) เช่น  ยึดติดกับเสาทั้งสองข้าง  เมื่อมีน้ าหนักมากระท าจะเกิดผลในการ
ต่อต้านทั้งแรงดึงและแรงอัด แตกต่างกันไป เช่น  ที่ใกล้กับเสาผิวบนขวาคานจะรับแรงดึงผิวล่างของคานจะ
รับแรงอัด  ส่วนที่กลางคานผิวบนจะรับแรงอัด ผิวล่างจะรับแรงดึงถ้าเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้อง
เสริมเหล็กรับแรงดึงให้ถูกต้อง  คานจึงจะมีความแข็งแรงดูตามรูปที่ 2.1  (ค)  
  (4)  คานต่อเนื่อง  (Continuous  beam)  เป็นคานติดต่อกันหลายช่วง เมื่อมีน้ าหนักมา
กระท าต่อคานจะเกิดการแอ่น และการต่อต้านโมเมนต์คัดแตกต่างกันไป อยู่ที่ฐานรองรับจะยึดแน่นหรือยึด
หมุน (Hinge) ดูตามเส้นของการแอ่น  (Elastic  curve) ตามรูปที่ 2.1  (ง)  

 
 
 
 

 
(ก) คานแบบง่าย (Simply  supported beam) 

 
 
 
 

(ข)  คานยื่น (Cantilevered  beam) 
 
 
 
 

 
(ค) คานยึดแน่น  (Fixed – Supported  Beam) 

   

P 

P 

P 
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(ง)  คานต่อเน่ือง  (Continuous  beam) 

รูปท่ี 2.1 (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  คานแบบต่าง ๆ  
 

 2.2.3  (Columns)  เสาเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างอยู่ในแนวดิ่ง ท าหน้าที่รองรับการแอ่นทาง
ด้านข้าง และท าหน้าที่ลงมาในแนวดิ่ง จากพื้นหรือโครงหลังคาน้ าหนักที่ลงมากระท าอาจจะอยู่ในแนวแกน
เสาหรือเยื้องแกนเสาก็ได้ ในบางโอกาสเสาอาจจะถูกกระท าทั้งน้ าหนักตามแนวดิ่งและแรงตามแนวนอนก็
ได้ 
 

2.3  ประเภทของโครงสร้าง 
 การน าชิ้นส่วน  เช่น  เสา  คาน  ตง  พื้น  มาประกอบกันเป็นรูปของโครงสร้าง (Strucetures) และ
เพื่อการวิเคราะห์หาขนาดและทิศทางของแรงภายในชิ้นส่วนซึ่งพอจะแบ่งได้ดังนี้  
 2.3.1  โครงถัก  (Trusses)  โครงถักประกอบด้วยชิ้นส่วนที่รับแรงดึงและชิ้นส่วนที่รับแรงอัด
โดยทั่วไปจะจัดวางไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมมีทั้งโครงถักระนาบเดียว  (Planner  Trusses) ใช้ส าหรับคานหรือ
โครงหลังคารับน้ าหนักได้ในแนวดิ่งดูรูปที่ 2.2 (ก)  หลังมีการประกอบโครงถักเป็นสามมิติ (Space  
Trusses)  มีชิ้นส่วนประกอบกันขยายออกทางด้านข้างดูรูปที่ 2.2 (ข) เหมาะส าหรับสร้างสะพานหรือปั่นจั่น  
 
     P1 
 
          P1           P1 
 
        P                P 
 
 
          (ก)  โครงถักระนาบเดี่ยว 
 

P P 
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   (ข)  โครงถักสามมิติ ( Space  trusses) 
 
 2.3.2  โครงกรอบ  (Frame) 
  โครงกรอบนี้ส่วนใหญ่จะประกอบขึ้นจากคานและเสา จะยึดสอดต่อด้วยการยึดแน่น  
(fixed)  เรียกว่า โครงข้อแข็ง (Rigid  Frame) หรือจะยึดหมุนโดยการใช้หมุด (Pinned) หรือการขันน็อตก็ได้  
เมื่อมีน้ าหนักหรือแรงมากระท าจะเกิดการเฉือน แรงดึงแรงอัดกระทบซึ่งกันและกันในแต่ละชิ้นส่วนที่น ามา
ประกอบนั้น ส าหรับจุดต่อที่เป็นการเชื่อมหรือยึดแน่น (Rigid joing) จะสามารถรับและถ่ายโมเมนต์ดัดได้
ด้วย 
 2.3.3  โครงสร้างท่ีเป็นรูปโค้ง หรือสายเคเบิล ( Arches  and  Cables)  
  โครงสร้างที่มีความโค้ง เช่น คานโค้ง หรือสายเคเบิลใช้กับสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้ช่วงความ
ยาวมาก ๆ น้ าหนักหรือแรงที่มากระท ามิได้กระท าตามแกนของชิ้นส่วนนั้น ๆ จะใช้รอบรับแรงหรือน้ าหนัก
ตามแนวดิ่งเคเบิล จะใช้ส าหรับรับแรงดิ่งขึ้นอยู่กับความยาวและวิธียึดติดของเคเบิล ส่วนคานโค้งมีความ
โค้งขามข้ามกับเคเบิล ยังคงความแข็งเกร็งคงรูปไว้ การรับน้ าหนักจะแสดงผลต่อคานในรูปแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดน ามาใช้เป็นโครงสร้างสะพาน หลังคารูปโดมคานโค้งนี้ อาจจะประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็ก 
อลูมิเนียม เป็นโครงข้อหมุนหรือยึดแน่นจะเป็นระนายเดียวหรือสามมิติก็ได้  
  โครงสร้างเท่าที่กล่าวมาแล้วประกอบกันเข้าจะต้องมีความมั่นคง มีความสามารถรับและ
ถ่ายน้ าหนักไปยังส่วนอ่ืน ๆ ของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 น ้าหนักบรรทุกหรือแรงท่ีมีกระท้าต่อโครงสร้าง  

เน่ืองจากโครงสร้างของอาคารต่าง ๆ  ประกอบขึ้นมาเพื่อจะรับน้ าหนักบรรทุกที่เกิดจาก  
น้ าหนักใช้สอยหรือน้ าหนักของตัวโครงสร้าง อาทิ  น้ าหนักคน  น้ าหนักสิ่งของ  น้ าหนักการเหวี่ยงหรือการ
สั่นของเคร่ืองจักร  หรือน้ าหนักที่มาจากสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ  จากความหมายที่ให้ไว้  น้ าหนักเกิดจากแรง
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ดึงดูดมวลของวัสดุ วัตถุทุกชนิดที่มีมวลก็จะมีน้ าหนักดังกล่าวที่อยู่บนพื้นโลกถือเป็นแรงในความหมายของ
การศึกษาวิชานี้ด้วย  น้ าหนักหรือแรงมีขนาดทิศทางหรือแนวการกระท าต่อโครงสร้างแตกต่างกัน ซึ่ง
จะต้องศึกษาพฤติกรรมทั้งแสงภายนอกและแสงภายใน และมีลักษณะที่มากระท าอยู่สองประเภทกล่าวคือ  
ประเภทที่มีน้ าหนักคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง  หรือเรียกว่าน้ าหนักบรรทุกตายตัว  (Dead  Load) นอกจากจะมี
น้ าหนักคงที่แล้วจุดที่น้ าหนักกระท าก็คงที่ด้วย ติดตั้งประจ าที่ในโครงสร้างในตัวอาคารส่วนอีกประเภท
หนึ่งมิได้ติดตั้งอยู่กับที่เรียกว่า น้ าหนักบรรทุกจร (Live  Load) เช่น  น้ าหนักบรรทุกของยานพาหนะต่าง ๆ  
แรงลม  แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
 

2.5   สัญลักษณ์และการกระท้าของน ้าหนักหรือแรงท่ีกระท้าต่อคาน  
 2.5.1  น ้าหนักที่กระท้าเป็นจุด  ( Point  load)  หมายถึง  น้ าหนักที่คงที่  เช่น  น้ าหนักของโต๊ะ  เก้าอี้  
หรือน้ าหนักบรรทุกที่เป็นชิ้น หรือหีบห่อต่าง ๆ จะลงผ่านจุดศูนย์กลางสู่โครงสร้างเป็นจุดมีสัญลักษณ์ตาม
รูปที่  2.3   
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3  การกระท าของน้ าหนักเป็นจุด 
 

 2.5.2  น ้าหนักแผ่นเฉลี่ย  (Distributed  load)   น้ าหนักเฉลี่ยเกิดจากชิ้นส่วนของโครงสร้างที่เป็น
แผ่นกระจายตามความยาว  อาทิ  ผนังอิฐ  พื้น  แผ่นมุงหลังคา เป็นต้น มีอยู่  2  ชนิดคือ  แผ่นเฉลี่ยสม่ าเสมอ 
(Uniformly  Distributor load) ตามรูป 2.4 (ก)  และน้ าหนักแผ่เฉลี่ยไม่สม่ าเสมอ เช่น การบรรทุกสิ่งของตาม
รูป 2.4 (ข) 
 
 
    
 
 

(ก) น้ าหนักแผ่เฉลี่ยสม่ าเสมอ 
 

P 

A B 
C 

A B 

W 
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(ข) น้ าหนักแผ่เฉลี่ยไม่สม่ าเสมอ 

รูปท่ี 2.4  (ก) และ (ข)  แสดงการกระท าของน้ าหนักแผ่เฉลี่ย 
 

2.6 ชนิดของโครงสร้าง 
ในการค านวณแรงหรือน้ าหนักที่มากระท าต่อโครงสร้างแบ่งโครงสร้างในการค านวณออกเป็น   

2  ชนิด 
 2.6.1  โครงสร้างดิเทอร์มิเนทหรือโครงสร้างอย่างง่าย  (Statically  determinate structure)  
หมายถึง โครงสร้างที่อยู่ในภาวะสมดุลสามารถวิเคราะห์หาแรงภายใน แรงภายนอก และปฏิกิริยาได้โดย
สามสมการสมดุล หรืออาจจะหมายถึง มีตัวปฏิกิริยาเกินสมการสมดุลดังนี้ 

 (1)  ผลรวมทางพีชคณิตของแรงตามแกน x มีค่าเท่ากับศูนย์ 
    ∑ Fx = O 

(2)  ผลรวมทางพีชคณิตของแรงตามแกน y มีค่าเท่ากับศูนย์ 
∑ Fy  = O 

(3)  ผลรวมทางพีชคณิตของโมเมนต์ของแรงมีค่าเท่ากับศูนย์  
∑ M = O 

 2.6.2  โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนท หรือโครงสร้างอย่างยาก (Statically indeterminate 
structure)  หมายถึง  โครงสร้างที่มีปฏิกิริยามีจ านวนเกินสามสมการสมดุลไม่สมามารถจะค านวณหาได้
โดยเฉพาะสามสมการดังกล่าวได้ 
 
2.7  แรงปฏิกิริยาและฐานรองรับโครงสร้าง 
 การก าหนดฐานรองรับที่เหมาะสมกับชนิดขนาดของโครงสร้างจะท าให้โครงสร้างอยู่ในภาวะที่
สมดุลมีความแข็งแรงและปลอดภัยในการรับน้ าหนักต่าง ๆ  ในเบื้องต้นพิจารณาเฉพาะฐานรองรับและแรง
ปฏิกิริยาที่อยู่ในระบบเดียวกันดังนี้ 

A B 

W 
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 (1)  แบบข้อต่อแบบยึดหมุนและข้อต่อแบบยึดแข็ง ( pinned joint และ rigid joint) 
 

          
              F               แรง F  กระท าในทิศทางกับข้อต่อ 
  
 (2)   ฐานรองรับแบบล้อเลื่อน ( Roller  Support) 
               
              Fy 

     
        แรง Fy กระท าตั้งฉากกับแนวนอน 
 
 
 
 (3)  ฐานแบบบานพับ  ( hinge support) 
 
 
         Fx    เกิดแรงปฏิกิริยา Fx  และ Fy 

        Fy 
 

 
(4) ฐานรองรับแบบยึดแน่น (Fixed  support) 

 
 

   Fx      M 
         

     Fy        
 
 
 

. 

θ 
θ 

เกิดแรงปฏิกิริยา Fx , Fy และ M 
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2.8   พฤติกรรมของแรงต่อโครงสร้างข้อหมุน  
 โครงสร้างข้อหมุนหรือโครงถัก ( Trusses)  มีใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างทั้งส่วนที่เป็น
โครงหลังคา และส่วนที่เป็นคานและเสา เป็นโครงสร้างที่ประหยัดและง่ายต่อการก่อสร้าง ประกอบขึ้นจาก
ชิ้นส่วนหรือแท่ง Bar  ยึดติดกันด้วยรอบเชื่อมสลักเกลียวหรือน๊อตชิ้นส่วนที่น ามาต่อกันมีชื่อ อาทิ ที่อยู่
ด้านบนเรียดคอร์ดบน (Upper Chord)  ที่อยู่ด้านล่างตามแนวนอนเรียกว่า คอร์ดล่าง (Lower  Chord) ตัวตั้ง
ตรงจากตัวล่าง เรียกว่า ตัวต้ัง (Vertical web)  และชิ้นส่วนทแยงเรียกว่า แนวทแยง (Diagonal  web) เมื่อมี
น้ าหนักบรรทุกมากระท าจะเกิดแรงภายในขึ้นตามรูปที่  2.5  
 
          
 
              P     P  
 
            P          P 
            2                       2 
 
        รูปท่ี  2.5  แสดงน้ าหนักและทิศทางของแรงภายใน 
 
 
 
2.9  สรุปแรงและน ้าหนักที่กระท้าต่อโครงสร้าง 
 ในการก่อสร้างอาคารสิ่งแรกที่ท าคือ  การออกแบบทั้งทางสถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรม
ผู้ออกแบบจะต้องให้ทุกสัดส่วนของบ้านสนองสิ่งจ าเป็นต้องใช้ และให้ความสะดวกสบายแก่ผู้อาศัยให้ได้
มากที่สุด โครงสร้างส่วนที่รับแรงของอาคาร จะต้องออกแบบให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  
 การออกแบบโครงสร้างอาคารจะต้องพิจารณาจากของจริงในอาคาร  เช่น  โครงสร้างส่วนไหนที่
รับแรงอัด โครงสร้างส่วนไหนที่รับแรงดึง เป็นต้น ดูตามรูปที่ 2.6 (a) – (b)  เป็นรูปตัดของบ้านอย่างง่าย AB 
คือคานรองรับน้ าหนักเสา C  สามารถจะเขียนออกมาเป็นรูปทางทฤษฎีหรือเรียกว่า Ideal  Structure 
 
 
 

P 
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             P 
 
                   A             B 
 
        A      B     (b) 
     C 
 
    (a) 
 

รูปท่ี 2.6  แสดงรูปตัดของบ้าน 
 
 จะเห็นว่าผู้ออกแบบโครงสร้าง จะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ารูปร่างของโครงสร้าง Ideal นั้นจะ
ออกมาอย่างไร ถ้าวิเคราะห์ไม่ถูกต้องจะเป็นเหตุให้การออกแบบผิดพลาด และเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใน
โอกาสต่อไป 
 2.9.1  ชนิดของแรงท่ีกระท้าต่อโครงสร้าง 
  การพิจารณาแรงที่มากระท าต่อโครงสร้างโดยมากจะค านึงแรงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและ
ภายใน คือ แรงที่เกิดจากน้ าหนักภายนอกและแรงปฏิกิริยาโต้ตอบภายในแบ่งตามลักษณะของการกระท าได้
ดังนี้ 

2.9.1.1 แรงดึง  (Tension  force) 
คือแรงที่กระท าต่อวัตถุหรือส่วนของโครงสร้างที่พยายามจะยืดวัตถุหรือ  

ดึงวัตถุให้ขาดจากกัน ดูตามรูปที่ 2.7 
 
 F           PP     P 

รูปท่ี 2.7 
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2.9.1.2 แรงอัด  (Compression  Force) 
คือ แรงที่กระท าต่อวัตถุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างท าให้ชิ้นส่วนโครงสร้าง  

หด หรืออัดเข้าหากันดูรูปที่ 2.8 
 
 P               P      P 

รูปท่ี 2.8  
 

2.9.1.3 แรงเฉือน (Shearing  Force) 
คือ แรงที่กระท าเป็นมุมกับแนวแกนของวัตถุ หรือชิ้นส่วนของโครงสร้าง  

ที่พยายามจะเฉือนชิ้นส่วนน้ันให้ขาดจากกัน ดูตามรูปที่ 2.9 
                                       P 
 
 
       

รูปท่ี 2.9 
 

2.9.1.4 แรงดัดโค้ง  (Bending  Force) 
คือ แรงที่กระท าต่อโครงสร้างและท าให้โครงสร้างดัดโค้ง หรือโก่งงอ  

ดูตามรูปที่ 11.5 
 
 
 
 

รูปท่ี  2.10 
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 2. 9.2  น ้าหนัก (Loads) 
  น้ าหนัก  คือ แรงดึงดูดของโลกที่กระท าต่อมวลของวัตถุ ส าหรับในวิศวกรรมการก่อสร้าง
น้ าหนักหรือแรงที่กระท ากับโครงสร้าง มีส่วนท าให้โครงสร้างอาคารมีขนาดต่างกัน ผู้ออกแบบโครงสร้าง
อาคารจะเป็นผู้ก าหนดน้ าหนักเท่าที่จ าเป็น โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของอาคารที่สร้างขึ้นมาเป็นเกณฑ์
ก าหนด น้ าหนักที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคารมีดังนี้ 
  2.9.2.1  น ้าหนักบรรทุกคงที่  (Dead  Load) 
   หมายถึง น้ าหนักที่ติดอยู่กับอาคาร หรือน้ าหนักของชิ้นส่วนของโครงสร้างโดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเคลื่อนย้ายได้แก่ น้ าหนักพื้น เสา ก าแพง หลังคา ฯลฯ  การหาน้ าหนักชนิดน้ี
ได้จากการชั่งน้ าหนักของวัสดุที่ใช้ท าอาคาร โดยการเปรียบเทียบน้ าหนักต่อปริมาตร หรือต่อพื้นที่ เช่น  
  วัสดุท่ัวไป     กก./ม. 3 
  คอนกรีตเสริมเหล็ก    2400  
  คอนกรีตล้วน     2320  
  ไม้สัก      630  
  ไม้เน้ืออ่อน     500-1000  
  ไม้เน้ือแข็ง     700-1200  
  เหล็ก      7850  
  วัสดุมุงหลังคา     กก./ม. 2 
  กระเบื้องลอนคู่     14  
  กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก    12  
  กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่    17  
  กระเบื้องราง     18  
  สังกะสี      5  
  กระเบื้องซีแพคมอเนียร์    50  
  ฝ้า      กก./ม. 2 
  ไม่เคร่า  1½ x 3”  ห่างกัน  0.40   15  
  ไม่เคร่า  1½ x 3”  ห่างกัน  0.60   10  
  กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.   7  
  กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.   14  
  แผ่นเอสเบสโตลักส์    4  
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  ไม้อัดหนา  4  มม.    4  
  ฝา , ก้าแพง     กก./ม.2 
  ฝาไม้  ½ ” รวมคร่าว    20  
  ฝาไม้อัดชิบบอร์ดด้านเดียว รวมคร่าว  12  
  ฝาไม้อัดชิบบอร์ดสองด้าน รวมคร่าว  15  
  กระเบื้องแผ่นเรียบด้านเดียว รวมคร่าว  20  
  กระเบื้องแผ่นเรียบสองด้าน รวมคร่าว  30  
  กระจก      15  
  อิฐมอญ  หนา  10 ซม.    180  
   หนา  15 ซม.    310  
   หนา  20 ซม.    360  
  อิฐบล็อก  หนา 10 ซม.    100  
   หนา  15 ซม.    150  
   หนา  20 ซม.    200  
  คอนกรีตบล็อก  หนา  10 ซม.   100-150  
   หนา  15 ซม.    170-180  
   หนา  20 ซม.    220-240  
  พื้นไม้หนา  1 ” รวมตง    30-50  
  แปไม้ 2 ” x 4”     5 
  โครงหลังคา     20-30  
 
 
  2.9.2.2  น ้าหนักบรรทุกรถ  (Live  Load) 
   หมายถึง  น้ าหนักที่มีโอกาสเคลื่อนย้ายได้ทุกขณะ  เช่น  คน  สัตว์  ครุภัณฑ์  
สินค้า ฯลฯ  จะมีผลท าให้การออกแบบขนาดของโครงสร้างอาคารต่างกันออกไปบ้านพักอาศัยมีน้ าหนัก
น้อย แต่ถ้าเป็นอาคารเก็บสินค้าจะรับน้ าหนักมากกว่าเทศบัญญัติก าหนดให้ใช้ไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ดังนี้  
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         กก./ม.2 
  อาคารพักอาศัย      150  
  โรงพยาบาล  โรงแรม  ส านักงาน    300  
  โรงเรียน  โรงงาน  โรงพิมพ์    400  
  โรงมหรสพ  หอประชุม  ภัตตาคาร  ร้านขายของ  400  
  คลังสินค้า ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ โรงกีฬา   500  
  โรงเก็บรถยนต์ เคร่ืองจักร โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป  
  แรงลมอย่างสูงขนานกับพื้น  
  อาคารเหนือชั้นสองขึ้นไป    150  
  ตั้งแต่ชั้นสองลงมา     100  
 

2.9.2.3 น ้าหนักกระแทก  (Impacted  Load) 
คือ น้ าหนักที่ตกกระแทกจากที่สูง จะมีผลท าให้น้ าหนักจรปกติมีค่า 

เพิ่มขึ้น เช่น ในสนามกีฬา  โรงยิมเนเชียม  สถานที่เต้นร า ฯลฯ น้ าหนักจรจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะที่ตกลงมา  
2.9.2.4 น ้าหนักเคลื่อนที่ (Moving  Load) 

คือ น้ าหนักบรรทุกจรที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งจะมีผลท าให้  
น้ าหนักจรปกติลดลง โดยอาศัยความเร็วเป็นตัวพยุงน้ าหนักไว้  
  2.8.2.5  แรงลม (Wind  Load)  
   คือ แรงลมที่พัดผ่านตัวอาคาร การเคลื่อนย้ายของลมมีลักษณะคล้ายกับการไหล
ของกระแสน้ า สามารถท าให้สิ่งที่ขวางอยู่โค่นลงหรือพังทลายลงมา หากอาคารสร้างขึ้นในที่โล่ง  
  2.8.2.6  น ้าหนักหิมะ  (Snow  Load) 
   คิดเฉพาะเขตหนาว บริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ มีสภาพเหมือนน้ าแข็ง
ปกคลุมหลังคาของอาคารในขณะที่อุณหภูมิลดต่ าลง ไอน้ าจะรวมตัวกันเป็นก้อนน้ าหนักของหิมะ  
  2.9.2.7  แรงแผ่นดินไหว (Earth  Quake) 
   แผ่นดินไหว เกิดจากความเปลี่ยนแปลงภายในของโลก มีผลออกมาสู่ผิวโลก
อาคารที่สร้างขึ้นมาจะอยู่ในสภาพนิ่ง เมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดแรงกระแทกพื้นฐานราก ท าให้ฐานรากเกิด
การเคลื่อนที่ ท าให้อาคารแตกร้าวและพังทลายได้ 
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แรงและน้ าหนักที่กล่าวมาเมื่อน าเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคาร เรียกว่า แรงภายนอก 
(External  Force) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
  1.  Concentrated  Load  หมายถึง  น้ าหนักที่กระท าเป็นจุดโดยมีน้ าหนักหรือแรงกระท า
กับพื้นที่รองรับเล็กน้อย ได้แก่  น้ าหนักตงวางพาดบนคาน น้ าหนักที่ถ่ายจากเสาลงคานที่รองรับปลายคาน 
ฯลฯ 
  2.  Distributed  Load  คือ น้ าหนักที่แผ่กระจายเต็มพื้นที่ที่รองรับในบริเวณกว้าง ได้แก่ 
น้ าหนักก าแพงถ่ายลงคาน น้ าหนักพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กถ่ายลงคาน  ื น้ าหนักคาน  น้ าหนักพื้น  แบ่ง
ออกเป็น  2  อย่าง คือ  
       2.1  Uniform  Distributed  Load  น้ าหนักจะแผ่กระจายเท่ากันหมดทุกพื้นที่ย่อย ๆ 
ได้แก่ แรงดันของน้ า  กระท ากันกับถัง  น้ าหนักคาน  การรับน้ าหนักของตง  การรับน้ าหนักของพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ 
       2.2  Non-Uniform Distributed Load  น้ าหนักแผ่กระจายไม่เท่ากันทุกพื้นที่ย่อย ๆ 
พื้นที่ส่วนหน่ึงรับน้ าหนักมากและอีกส่วนหน่ึงรับน้ าหนักน้อย  ซึ่งเปรียบเทียบในบริเวณเดียวกัน  เช่น  
แรงดันของน้ ากระทบกับผนัง ส่วนล่างจะรับน้ าหนักมากส่วนบริเวณบนจะรับน้ าหนักน้อย    
 
 
 
 
 

(ก) น้ าหนักลงเป็นจุด 
 
 
 
 

(ข) น้ าหนักกระจายสม่ าเสมอตลอดคาน 
 
 
 
 

A B 

P1 P2 

A B 

W 
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(ค) น้ าหนักกระจายไม่สม่ าเสมอ 
รูปท่ี  2.11  แรงภายนอกที่กระท ากับโครงสร้าง 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

A B 

W 

A B 


