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รายละเอียดโครงการ 

ประเภทขององค์อาคาร         :    อาคารโรงพยาบาล คอนกรีตเสริมเหล็ก  

โครงสร้างหลักองค์อาคาร      :    ค.ส.ล. 8 ชั้น จ้านวน  1 หลัง เพ่ือเป็นโรงพยาบาล  และที่จอดรถ  

วิธีการออกแบบ                 :     คอนกรีตเสริมเหล็กวิธีก้าลัง (Strength Design Method)   

                                     :      เหล็กรูปพรรณวิธีหน่วยแรงท่ียอมให้ (Allowable Stess)   

  

 

 
มาตรฐานในการออกแบบ     :     พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
                                   :        ASCE7-05 
                                     :       ACI 318-89   
                                     :       มยผ. 1302,   1311-05 
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วัสดุโครงสร้างหลัก :           :   คอนกรีตก้าลังอัดรูปทรงกระบอกท่ีอายุ 28 วัน  f’c = 280 ksc       
                                   :   เหล็กเสริมหลัก เกรด SD – 40, เหล็กเสริมรอง เกรด SR-24 
                                   :   เหล็กรูปพรรณ มาตรฐาน มอก. 
รายการน้ าหนักบรรทุก  

น้้าหนักบรรทุกคงท่ี   ( Dead  Load )  DL.  

- น้้าหนักคอนกรีตเสริมเหล็ก                               2,400 กก./ลบ.ม. 
- น้้าหนักเหล็กเสริม                                          7,850 กก./ลบ.ม. 
- น้้าหนักเหล็กรูปพรรณ                                     7,850 กก./ลบ.ม. 
- น้้าหนักดิน                                                   1,800 กก./ลบ.ม. 

น้้าหนักบรรทุกเพิ่มเติม (Super Dead Load)  SDL. 

- ปูนทรายปรับระดับหนา  5 ซม. 150  กก./ตร.ม. 
- พื้นปูหินแกรนิต                                                  150         กก /ตร.ม. 
- พ้ืน HOLLOW  CORE  150x1200 มม.                     334         กก /ตร.ม. 
- พ้ืน HOLLOW  CORE  200x1200 มม.                     385         กก /ตร.ม. 
- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นรวมฉาบสองด้าน(10ซม)            180         กก./ตร.ม. 
- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่นรวมฉาบสองด้าน(20ซม)            360         กก./ตร.ม. 
- ผนังก่ออิฐมวลเบา  7.5 ซม .รวมฉาบสองด้าน(10ซม)      100         กก./ตร.ม. 
- ผนังก่ออิฐ(20ซม)   20 ซม.  รวมฉาบสองด้าน(23ซม)      220         กก./ตร.ม. 
- ฝ้าเพดาน และงานระบบ                                         30         กก./ตร.ม. 
- เครื่องมือ เครื่องจักรทางการแพทย์  MRI  ,TC SCAN      1000       กก./ตร.ม. 
- เครื่องจักรงานระบบประกอบอาคาร                          1000       กก./ตร.ม. 
- บันไดเลื่อน                                                        12000        กก./ชุด 
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น้้าหนักบรรทุกจรขั้นต่้า (Live Load ) LL. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- (1)  หลังคา                     50  กก./ตร.ม. 
- (2)  พื้นกันสาดหรือพื้นหลังคาคอนกรีต   100  กก./ตร.ม. 
- (4)  ห้องคนไข้พิเศษ                                            200        กก./ตร.ม. 
- 6(ก) อาคารโรงพยาบาล       300 กก./ตร.ม. 
- 7(ข) บันไดและช่องทางเดิน   400 กก./ตร.ม. 

การเลือกระบบโครงสร้าง           จากองค์อาคารตามรูปทรงของสถาปัตยกรรมการพิจารณา
การเลือกโครงสร้างค้านึงถึงความมีเสถียรภาพของโครงสร้าง ความประหยัด และ ก่อสร้างได้ง่า
โดยพิจารณาดังนี้ 

 

การจ าลองรูปแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรม 

 ท้าการเครียร์แบบโดยขึ้นภาพ 3D  ในโปรแกรม SKET UP  ก่อนท้าการ model  
วิเคราะห์โครงสร้าง  เพื่อลดข้อผิดพลาดในการออกแบบ และก่อสร้างจริง 
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ระบบงานโครงสร้าง 

  -  ระบบโครงสร้างภายใน เป็นระบบโครงข้อแข็ง  คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยชั้นท่ี 1 เลือกใช้
โครงสร้างระบบคาน และพื้นส้าเร็จอัดแรง  HOLLOW  CORE  ส่วนชั้นท่ี  2 – ดาดฟ้า ใช้ระบบ
พื้นไร้คาน  POSTTENSION   
 
ระบบคาน 
  - พิจารณาระบบโครงสร้างระบบคาน และพื้นส้าเร็จรูป  HOLLOW  CORE ซึ่งสามารถรับ
น้้าหนักได้มากตามจุดประสงค์การใช้งาน       และสามารถออกแบบความยาวได้ถึงช่วงความยาว  
8. ม.  เฉพาะชั้นท่ี  1  ท่ีระดับ  + 0.20 ม.  เนื่องจากหากใช้ระบบพ้ืนหล่อกับท่ี      จะท้าให้การ
ก่อสร้างไม้แบบท้องพื้นควบคุมได้ยาก  ช่วงความยาวคานสูงสุด  9.00 เมตร  (  ความลึกน้อยสุดที่
ไม่ต้องพิจารณาการโก่งตัว    L / 18.5  =   900/18.5  = 48.6 ม.)    

 

 - เลือกระบบโครงสร้างแบบ          โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียว 
(Special Reinforced Concrete Moment-Resisting Frame )     เพื่อให้รับแรงท่ีเกิดจาก
แผ่นดินไหวได้จากการค้านวณตามมาตรฐาน 
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ระบบพื้น 
 -  เลือกระบบพ้ืนส้าเร็จรูป  HOLLOW  CORE ซึ่งสามารถรับน้้าหนักได้มากตามจุดประสงค์
การใช้งาน       และสามารถออกแบบความยาวได้ถงึช่วงความยาว  8. ม.   ส่วนในชั้นท่ี 2 – 
ดาดฟ้า จะเป็นโครงสร้างระบบพ้ืนไร้คาน  คอนกรีตอัดแรง 
   
ระบบเสา 
 - โดยทั่วไปแล้วอาคารท่ีมีความสูง 8  ชั้น  สูงเฉลี่ยชั้นละ  3.80 ม.   และต้องพิจารณาแรง
ด้านข้างมากระท้า คือ แรงลม และแรงจากแผ่นดินไหว     และการผิดพลาดจากการเยื้องศูนย์ท่ี
หน้างานก็เป็นปัจจัยท่ีท้าให้เสาเกิดโมเมนต์ใน    การค้านวณเสาจึงเผื่อค่าโมเมนต์ 5 % ของแรง
แนวดิ่งของเสา 
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รูปแสดงเสา และผนังรับแรงเฉือน 
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ระบบฐานราก 
 
 - ด้วยพื้นท่ีท่ีท้าการก่อสร้างอยูใ่นจังหวัด ฉะเชิงเทรา   ซึ่งการก่อสร้างนี้มีการเจาะส้ารวจ
ดิน  ผลการส้ารวจดิน และข้อแนะน้าการใช้เสาเข็ม ดูจากภาคผนวก      ในโครงการนี้ได้ท้าการ
ออกแบบเสาเข็มให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวด้วย        โดยพิจารณาเลือกเป็นเข็มตอก    
ขนาด SPUN  PILE  เส้นผ่าศูยน์กลาง  0.60 เมตร  ฝัง  DOWEL – with CONCRETE  PLUG 
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การจ าลองโครงสร้างองค์อาคารด้วยโปรแกรม Finite Element เพ่ือค านวณโครงสร้าง 
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น้ าหนักบรรทุกชั้นที่ 1 
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น้ าหนักบรรทุกชั้นที่ 2 - 8

 

 

ตรวจสอบแกน LOCAL AXIS 
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การก าหนดจุดต่อของคานฝาก  Beam End  Relese 
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แรงลมกระท าต่ออาคาร  ( WIND  LOAD ) 

การวิเคราะห์แรงลม ใช้มาตรฐานการค้านวณแรงลม      และการตอบสนองของอาคาร ( มยผ 
1311 – 50 )          ในการค้านวณค่าแรงลมสถิตเทียบเท่าโดยวิธีการอย่างง่าย เนื่องจากการ
พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างมีความสมมาตรเพียงพอ โดยเมื่อใช้โปรแกรม  MIDAS GEN ช่วยในการ
ประมวลผลจะเลือกใช้มาตราฐาน  IBC 2009 : ซึ่งใกล้เคียงกับมาตราฐาน  มยผ. 1311 – 50  

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ก่อสร้างอยู่ที่    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

จัดเป็น กลุ่ม 1   V50 = 25 m/s 

พื้นที่มสีิ่งกีดขวาง ตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป   Class : B 

จากโปรแกรม FEM ที่ใช้เป็นมาตรฐาน  ASCE จึงต้อง
แปลงค่าความเร็วแรงลมอ้างอิงให้เท่ากับ  มยผ. เนื่อง
ด้วย  ASCE        เก็บค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยที่ 3 วินาที แต่ 
ประเทศไทยเก็บที่ 1 ชั่วโมง 

V3/V3600 = 1.52   ;    ความเร็วลมอา้งอิง 25 m/s     

25 x 1.52  = 38 m/s 

38 x 2.23  =  85  Mph 
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การก าหนดไดอะแฟรม 

การก้าหนด ไดอะแฟรมของโครงสร้างจะก้าหนดให้เข้าท่ีเสา  และคานหลักเท่านั้น        จะไม่น้า
พื้นมาพิจารณา  
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แรงลมกระท าต่ออาคารพิจารณาทั้ง  2 แกน  WXn  ,WXp  ,WYn  , WYp 

 

ทิศทาง X และ Y ( wind Story Force  Negative & Positive ) 

       

 

ทิศทาง X และ Y ( Overturning Moment  Negative & Positive ) 
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Wind Force   ;  WXn 

 

 

Wind Force  ;  WYp 
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แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว  ( SEISMIC  FORCE ) 
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การให้รายละเอียดเหล็กเสริม 
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- การให้รายละเอียดพิเศษบริเวณรอยต่อระหว่าง  คานและเสาเพื่อให้สามารถต้านทานการดัด
ประเภทการออกแบบแผ่นดินไหวประเภท   ง. รุนแรง    คือโครงท่ีมีความเหนียวสูง

รูปที่ 4  การเสริมเหล็กในคานส าหรับโครงต้านทานการดัดเหนียวสูง 
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รูปที่ 5 รายละเอียดการเสริมเหล็กในเสาส าหรับโครงต้านทานการดัดเหนียวสูง 
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การแบ่งประเภทความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือน 

การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว     ใช้มาตราฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว  ตามมาตรฐาน  มยผ.1302    วิธีแรงสถิตเทียบเท่า  โดยเลือกใช้มาตรฐาน   ASCE 7 
– 05 :ซึ่งตรงกับมาตรฐาน  มยผ.      และตรวจสอบว่าอาคารเข้าข่ายแรงแผ่นดินไหวประเภทใด 
และต้องออกแบบตามประเภทแรงนั้น   อาทิ  ก  (น้อยไม่ต้องพิจารณา)       ข  (ปกติ ควรเลือก
โครงสร้างแบบ Ordinary RC. )      ค (ปานกลาง ควรเลือกโครงสร้างแบบ Intermediate RC )  
ง    (รุนแรง ควรเลือกโครงสร้างแบบ Special RC.) 

              โดย จังหวัดฉะเชิงเทรา  อ าเภอพนมสารคาม      ตามแผนท่ีของสถานท่ีก่อสร้างจัดเป็น   
โซนที่ 6  พื้นที่แอ่งกรุงเทพฯ   ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมส้าหรับการออกแบบ ด้วยวิธี
แรงเทียบเท่าของกทม.   (หน่วย g)    

Sa(0.1s) Sa(0.2s) Sa(1s) Sa(2) Sa(3s) Sa(4s) Sa(5s) Sa(6s) 

0.113 0.113 0.144 0.149 0.067 0.050 0.040 0.034 

(   ส่วนความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น ( Ss )    และท่ีคาบ  1 วินาที (S1) ของแผ่นดินไหวรุนแรง
สูงสุดที่พิจารณา   อ้าเภอพนมสารคาม  ความเร่ง (g)   ;    Ss    =   0.064g   ,   S1   =   0.036g  ) 

พิจารณาปรับแก้ตามสภาพชั้นดินประเภท D  (  ปกติ ) 

ส้าหรับพื้นที่แอ่ง   SDS   SD1        มีค่าเท่ากับความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม  ส้าหรับการออกแบบ   Sa     
ที่คายการสั่น   0.2   และ    1 วินาที ตามล้าดับ 

            พิจารณาพื้นท่ีแอ่งกรุงเทพ    SDS  =  2/3 ( Fa x Ss )   =  2/3 ( 1.6 x 0.113 ) 

     SD1   =  2/3 ( Fv x S1 )   =  2/3 ( 2.4 x 0.144 ) 

          จะได้   SDS  =    0.120g   ,  SD1  =   0.231g      และ    SD1  >   SDS 

เมื่อ Ss = ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม   จากแผนที่ความเสี่ยงภัยที่คาบการสั่น 0.2 วินาที หน่วยเป็น g 

เมื่อ Sa =   ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม   จากแผนที่ความเสี่ยงภัยที่คาบการสั่น 1 วินาที หน่วยเป็น g  

เมื่อ SDs  =    ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม      ส้าหรับออกแบบที่คาบการสั่น 0.2 วินาที หน่วยเป็น g 

เมื่อ SD1  =    ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม      ส้าหรับออกแบบที่คาบการสั่น   1 วินาที หน่วยเป็น g 
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ใช้สมการค่าคาบการสั่นพื้นฐานส้าหรับอาคาร คสล.     T = 0.02 H =  0.02 x 27.45m  = 
0.549  วินาที        

Ts  =  SD1 / SDS    =   0.231 / 0.120   =   1.775     :   (  T  =  0.549  <  Ts  ) 

ดังนั้นจะได้ว่า   Sa  =  SD1/T   =   0.231 / 0.549   =  0.421g   

ประเภทความส้าคัญอาคาร มาก ค่าตัวประกอบความส้าคัญ     ( กรณีโรงพยาบาลที่สามารถท า
การรักษากรณีฉุกเฉินได้ จัดอยู่ประเภทความส าคัญ     “สูงมาก”  I   =   1.5  ( IV )         ) 

ตารางที่ 1 การแบ่งประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวโดยพิจารณาจากค่า SDS 

 

SDS <  0.167  =   0.149  <  0.167          จัดเป็นประเภท  ก (ไม่ต้องออกแบบ) 

ตารางที่ 2 การแบ่งประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวโดยพิจารณาจากค่า SD1 

 

       0.133 ≤ SD1 < 0.20  =   0.133 ≤ 0.149 < 0.20  จัดเป็นประเภท  ง  (รุนแรง) 
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            ในกรณีท่ีประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวท่ีก้าหนดตามเกณฑ์       ตารางท่ี 1 
แตกต่างจากตารางท่ี 2   ให้ใช้ค่าท่ีรุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์พิจารณา          และกรณีท่ีคาบการสั่น
พื้นฐานของอาคาร   (T)    ในท้ังสองทิศทางท่ีตั้งฉากกันท่ีค้านวณได้มีค่าน้อยกว่า        0.8 Ts   
=    0.8 x 1.775  =  1.42  วินาที         มีค่าเป็นไปตามท่ีก้าหนด   อนุญาตให้ก้าหนดประเภท
การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวโดยใช ้ ตารางท่ี 1 เท่านั้น 

พื้นที่แอ่งกรุงเทพไม่เป็นไปตามที่ก าหนดจึงไม่สามารถใช้ค่า    จากตารางที่ 1  ได้ต้องใช้ค่าที่
มากที่สุดจาก ตารางที่  2

 

รูปท่ี 6 ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมส้าหรับการออกแบบ ส้าหรับวิธีสถิตเทียบเท่า  

                     ดงันั้นโครงสรา้งอาคารนี้ต้องออกแบบแผ่นดินไหวประเภท    ง.   คือรุนแรง 

เลือกใช้โครงสร้างแบบโมเมนต์ต้านแรงดัดแบบความเหนียว   (Special RC.Moment-Resisting 
Frame ) 
โดยมี   ค่า R   (Response Modification Factors หรือตัวประกอบปรับผลตอบสนอง)        8 

    ค่า 0        (System Overstrength Factor หรือตัวประกอบก้าลังส่วนเกิน)         3   

   ค่า Cd (Deflection Amplification Factor หรือตัวประกอบขยายค่าการโก่งตัว)      5.5 

         ค่า    I    (ตัวประกอบความส้าคัญของอาคาร)    ( IV )    =    1.50 

Scale Factor    =    I / R  =   1.50 / 8                    =    0.1875 



รายการค านวณโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลรวมแพทย์  ฉะเชิงเทรา 
 

34 

วิศวกรโครงสร้าง : นายชาย แสงไสว  ส.ย.8611        นายวิโรจน์  ลชินะเธียร   ส.ย.10940 

                      

 

แรงแผ่นดินไหว SEISMIC  LOAD  กระท าต่ออาคารพิจารณาทั้ง  2 แกน  EQX  ,  EQY 

ทิศทาง X และ Y ( Seismic  Force & Story Shear ) 

 

 
 

ทิศทาง X และ Y (Seismic  Force & Story Shear ) 
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EQUIVALENT  SEISMIC  LOAD  IN ACCORDANCE  WITH  IBC 2009 ( ASCE7-05 )

 

SEISAMIC  FORCE :  EQXn 
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RESPONSE  SPECTRUM 

 

 

การลดค่าสติฟเนสของเสาและคานดังนี้  ( พิจารณาใช้กับการเคลื่อนตัวเท่านั้น ) 

 

คาน 0.35 Ig. 

เสา  0.70 Ig 

ผนังไม่แตกร้าว   0.70 Ig 

ผนังแตกร้าว       0.35 Ig 

พื้นไร้คาน          0.25 Ig 

 

 

0.096 

0.24 

0.118 

0.06 

0.027 
0.015 0.015 0.015 
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Load Combination 

1 gLCB1 Active Add 1.4D + 1.7(L) 

2 gLCB2 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7WXN) 

3 gLCB3 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7WXP) 

4 gLCB4 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7WYN) 

5 gLCB5 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7WYP) 

6 gLCB6 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7WXN) 

7 gLCB7 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7WXP) 

8 gLCB8 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7WYN) 

9 gLCB9 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7WYP) 

10 gLCB10 Active Add 0.9D + 1.3WXN 

11 gLCB11 Active Add 0.9D + 1.3WXP 

12 gLCB12 Active Add 0.9D + 1.3WYN 

13 gLCB13 Active Add 0.9D + 1.3WYP 

14 gLCB14 Active Add 0.9D - 1.3WXN 

15 gLCB15 Active Add 0.9D - 1.3WXP 

16 gLCB16 Active Add 0.9D - 1.3WYN 

17 gLCB17 Active Add 0.9D - 1.3WYP 

18 gLCB18 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7(1.1EQXN)) 

19 gLCB19 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7(1.1EQXP)) 

20 gLCB20 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7(1.1EQYN)) 

21 gLCB21 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7(1.1EQYP)) 

22 gLCB22 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7(1.1EQXN)) 

23 gLCB23 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7(1.1EQXP)) 

24 gLCB24 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7(1.1EQYN)) 

25 gLCB25 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7(1.1EQYP)) 
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26 gLCB26 Active Add 0.9D + 1.3(1.1EQXN) 

27 gLCB27 Active Add 0.9D + 1.3(1.1EQXP) 

28 gLCB28 Active Add 0.9D + 1.3(1.1EQYN) 

29 gLCB29 Active Add 0.9D + 1.3(1.1EQYP) 

30 gLCB30 Active Add 0.9D - 1.3(1.1EQXN) 

31 gLCB31 Active Add 0.9D - 1.3(1.1EQXP) 

32 gLCB32 Active Add 0.9D - 1.3(1.1EQYN) 

33 gLCB33 Active Add 0.9D - 1.3(1.1EQYP) 

34 gLCB34 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7(2.719)(1.1(RX(RS)+RX(ES)))) 

35 gLCB35 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7(2.719)(1.1(RX(RS)-RX(ES)))) 

36 gLCB36 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7(2.504)(1.1(RY(RS)+RY(ES)))) 

37 gLCB37 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) + 1.7(2.504)(1.1(RY(RS)-RY(ES)))) 

38 gLCB38 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7(2.719)(1.1(RX(RS)+RX(ES)))) 

39 gLCB39 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7(2.719)(1.1(RX(RS)-RX(ES)))) 

40 gLCB40 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7(2.504)(1.1(RY(RS)+RY(ES)))) 

41 gLCB41 Active Add 0.75(1.4D + 1.7(L) - 1.7(2.504)(1.1(RY(RS)-RY(ES)))) 

42 gLCB42 Active Add 0.9D + 1.3(2.719)(1.1(RX(RS)+RX(ES))) 

43 gLCB43 Active Add 0.9D + 1.3(2.719)(1.1(RX(RS)-RX(ES))) 

44 gLCB44 Active Add 0.9D + 1.3(2.504)(1.1(RY(RS)+RY(ES))) 

45 gLCB45 Active Add 0.9D + 1.3(2.504)(1.1(RY(RS)-RY(ES))) 

46 gLCB46 Active Add 0.9D - 1.3(2.719)(1.1(RX(RS)+RX(ES))) 

47 gLCB47 Active Add 0.9D - 1.3(2.719)(1.1(RX(RS)-RX(ES))) 

48 gLCB48 Active Add 0.9D - 1.3(2.504)(1.1(RY(RS)+RY(ES))) 

49 gLCB49 Active Add 0.9D - 1.3(2.504)(1.1(RY(RS)-RY(ES))) 

50 gLCB50 Active Add D + (L) 

51 gLCB51 Active Add D + (L) + WXN 
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52 gLCB52 Active Add D + (L) + WXP 

53 gLCB53 Active Add D + (L) + WYN 

54 gLCB54 Active Add D + (L) + WYP 

55 gLCB55 Active Add D + (L) - WXN 

56 gLCB56 Active Add D + (L) - WXP 

57 gLCB57 Active Add D + (L) - WYN 

58 gLCB58 Active Add D + (L) - WYP 

59 gLCB59 Active Add D + WXN 

60 gLCB60 Active Add D + WXP 

61 gLCB61 Active Add D + WYN 

62 gLCB62 Active Add D + WYP 

63 gLCB63 Active Add D - WXN 

64 gLCB64 Active Add D - WXP 

65 gLCB65 Active Add D - WYN 

66 gLCB66 Active Add D - WYP 

67 gLCB67 Active Add D + (L) + EQXN 

68 gLCB68 Active Add D + (L) + EQXP 

69 gLCB69 Active Add D + (L) + EQYN 

70 gLCB70 Active Add D + (L) + EQYP 

71 gLCB71 Active Add D + (L) - EQXN 

72 gLCB72 Active Add D + (L) - EQXP 

73 gLCB73 Active Add D + (L) - EQYN 

74 gLCB74 Active Add D + (L) - EQYP 

75 gLCB75 Active Add D + EQXN 

76 gLCB76 Active Add D + EQXP 

77 gLCB77 Active Add D + EQYN 
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78 gLCB78 Active Add D + EQYP 

79 gLCB79 Active Add D - EQXN 

80 gLCB80 Active Add D - EQXP 

81 gLCB81 Active Add D - EQYN 

82 gLCB82 Active Add D - EQYP 

83 gLCB83 Active Add D + (L) + (2.719)(RX(RS)+RX(ES)) 

84 gLCB84 Active Add D + (L) + (2.719)(RX(RS)-RX(ES)) 

85 gLCB85 Active Add D + (L) + (2.504)(RY(RS)+RY(ES)) 

86 gLCB86 Active Add D + (L) + (2.504)(RY(RS)-RY(ES)) 

87 gLCB87 Active Add D + (L) - (2.719)(RX(RS)+RX(ES)) 

88 gLCB88 Active Add D + (L) - (2.719)(RX(RS)-RX(ES)) 

89 gLCB89 Active Add D + (L) - (2.504)(RY(RS)+RY(ES)) 

90 gLCB90 Active Add D + (L) - (2.504)(RY(RS)-RY(ES)) 

91 gLCB91 Active Add D + (2.719)(RX(RS)+RX(ES)) 

92 gLCB92 Active Add D + (2.719)(RX(RS)-RX(ES)) 

93 gLCB93 Active Add D + (2.504)(RY(RS)+RY(ES)) 

94 gLCB94 Active Add D + (2.504)(RY(RS)-RY(ES)) 

95 gLCB95 Active Add D - (2.719)(RX(RS)+RX(ES)) 

96 gLCB96 Active Add D - (2.719)(RX(RS)-RX(ES)) 

97 gLCB97 Active Add D - (2.504)(RY(RS)+RY(ES)) 

98 gLCB98 Active Add D - (2.504)(RY(RS)-RY(ES)) 

99 RC ENV_STR Active Envelope Concrete Strength Envelope 

100 RC ENV_SER Active Envelope Concrete Serviceability Envelope 
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STORY DRIFT CHECK   
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SIDE WAY  AND  DEFLECTION  CHECK  

H/500   =   27450 / 500  =  54.90 mm.   >    Dx = 50.83 mm  &  Dy  =  37.46 mm 
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OVERTURNING  STABILITY  CHECK 

Cs    =    Sa { I / R }     =     0.421 ( 1.50/ 8 )      =    0.0789  ,  มากกว่า  0.01 g 

W     =    152,776 + 0.25(5,018) tons  ( Self Weight + SDL + 25%LL ) 

V      =    0.0789 W  ( 7.89% ของน้้าหนักอาคารประสิทธิผล )  =   12,153 T 

 

 

อัตราส่วนความปลอดภัย S.F 

M Reaction / M Action 

Rx   =           ( 12,153 x  ( 27.50 /2 )  / 11121.2            =         15.02  >   1.5       

Ry   =           ( 12,153 x ( 72.75/2 )  / 11 121.2           =         39.75  >  1.5  
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การวิเคราะห์โครงสร้าง  

BENDING  MOMENT  :   My 

Max    73.27   tons  - m                     Min    -104.44  tons – m

 

MOMENT   :    Mz 

Max    72.05   tons – m                      Min    -57.63   tons – m
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TORSION  :   Mx 

Max     14.58  tons – m                          Min     -83.06  tons – m

 

SHEAR – FY 

Max   43.99  tons                                      Min   -32.41  tons
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SHEAR  -  FZ Max     70.31  tons                              Min    -55.62  tons

     

 

AXIAL  FORCE  :   FX 

Max    49.95    tons                 Min     -1273.59   tons
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DEFORMED  SHAPE 

 

DISPLACEMENT  
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แรงปฏิกิริยาแบบน้้าหนักบรรทุกใช้งาน ( SERVICE  LOAD ) :   

FZ  max  =  1040.83 tons 
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F-1 
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F-2 
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F-4 
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F-5 



รายการค านวณโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลรวมแพทย์  ฉะเชิงเทรา 
 

55 

วิศวกรโครงสร้าง : นายชาย แสงไสว  ส.ย.8611        นายวิโรจน์  ลชินะเธียร   ส.ย.10940 
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F-6

 

 

42DB25 
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42DB25 
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Check Items Calculated Criteria Ratio 

Pile Capacity-Comp. (kN/EA) 112 883 OK(0.127) 

Pile Capacity-Tens. (kN/EA) 0.000 0.000 OK(0.000) 

qu,max(kN/EA) 907 - - 

qu,min(kN/EA) 880 - - 

One Way Shear-X (kN) 1,801 3,212 OK(0.561) 

One Way Shear-Y (kN) 1,249 3,584 OK(0.349) 

Two Way Shear (kN) 5,574 10,826 OK(0.515) 

Moment-Y Direction(Mux, kN·m) 618 929 OK(0.666) 

Moment-X Direction(Muy, kN·m) 767 950 OK(0.807) 
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Check Items Calculated Criteria Ratio 

Pile Capacity-Comp. (kN/EA) 124 883 OK(0.141) 

Pile Capacity-Tens. (kN/EA) 0.000 0.000 OK(0.000) 

qu,max(kN/EA) 874 - - 

qu,min(kN/EA) 854 - - 

One Way Shear-X (kN) 2,606 4,145 OK(0.629) 

One Way Shear-Y (kN) 3,264 5,810 OK(0.562) 

Two Way Shear (kN) 6,959 14,131 OK(0.492) 

Moment-Y Direction(Mux, kN·m) 817 1,461 OK(0.559) 

Moment-X Direction(Muy, kN·m) 1,411 1,490 OK(0.947) 
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F12 
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C0  ( 80 Diameter )
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C1 ( 50 x 50 )
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C2  ( 50 x 100 )
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3C3  ( 5th - Roof )
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2C3  ( 3th – 4th )
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C3  ( ตอม่อ)
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BST
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ออกแบบผนัง Lift
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ออกแบบ  WATER TANK 
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การออกแบบเสาเข็มรับแรงแผ่นดนิไหว         มีการเจาะส ารวจดินในโครงการ จ านวน 2 

หลมุเจาะ  ตามรายละเอียดของ บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
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280 tons 

23 x 2.5  =     58 tons 

58 tons 

  9.67 tons   9.67 tons   9.67 tons 

  9.67 tons   9.67 tons   9.67 tons 

  19.34tons   19.34tons   19.34tons 
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ตารางแสดงค่า PARAMETER  เพ่ือค านวณหาค่า  SOIL SPRING  ;  K 
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GENERAL  SPRING  

 

 

 

พจิารณาค่าแรงจากผลการวิเคราะห์ 

 เน่ืองจากเป็นเข็มกลุ่มท่ีมีระยะเรียงห่างกนั      3D  <  6D              (  120 cm น้อยกว่า    

240 cm  )  จงึต้องเพิม่ก าลงัรับแรงกระท าทางด้านข้างอีก  ด้วยการหารตวัคณูลดก าลงัส าหรับ

ดินเหนียว  คือ    1 / 0.40  หรือ   2.50  เท่า 

FZ (max)    =    -280 tons  /   6         =  46.67 tons / pile 

Fx (max)    =     -23   tons   x  2.50   =   58 tons 

FY(max)     =     20.4 tons   x  2.50   =   51 tons 
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การเคลื่อนตวั  XY   =   21.19  mm 
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BENDING  MOMENT   Mz       =     0.87  tons – m 

 

 

 

 

 

 



รายการค านวณโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลรวมแพทย์  ฉะเชิงเทรา 
 

122 

วิศวกรโครงสร้าง : นายชาย แสงไสว  ส.ย.8611        นายวิโรจน์  ลชินะเธียร   ส.ย.10940 

                      

สรุป  เลือกเสรมิเหล็ก   4-DB  16 ยาว  8 m ( เสริมพิเศษ ในเสาเขม็คอนกรีตอดั
แรง  SQ-40x40 ) 

 

น าข้อมลู Pu และ Mu ท่ีได้มา Plot ใน Diagram ของเสาเข็มขนาดส่ีเหล่ียม  40 x 40 cm เหล็ก

เสริมพเิศษ  4- DB 16 x 6 m เพ่ือรับแรงสัน่สะเทือนจากแรงแผ่นดินไหว         พบว่าอยู่ภายใน

เส้นกราฟ แสดงว่าปลอดภยั 

 


