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The objective of this research was to study the behavior of beam-to-column
connection of cellular beams under cyclic load using the finite element method. The
parameters considered in this study were the strengthening method and the reduced
beam section method. At first, the model validation was carried out by comparing it
with the test results obtained from literatures. The comparison of the test results
showed good agreement with 5.4 % of differences. After that, the FE analyses of 6
different models were investigated including 1) Regular beam-to-column connection
(model 1), 2) Regular beam-to-column connection with reduced beam section
(model 2 RBS), 3) Beam-to-column connection with strengthening 2 positions at
column web (model 3), 4) Beam-to-column connection strengthening 2 positions at
column web with a reduced beam section (model 4 RBS), 5) Beam-to-column
connection strengthening 3 positions at column web (model 5) and 6) Beam-tocolumn connection strengthening 3 positions at column web with reduce beam
section (model 6 RBS).
The results showed that strengthening at the column web enhanced the
moment capacity of connections between 16-20 %. By comparing the location of
Max Von Mises stress between 2 and 3 positions column web strengthening, it
occurred at the column web and the first hole of cellular beam, respectively.
Moreover, the reduced beam section method has no significant effect on the beamto-column behavior. Therefore, it can be concluded that the strengthening at the
column web enhances the moment capacity of the beam-to-column connection.
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รูปร่างชิ้นงานที่มีความซับซ้อน
ชนิดของไฟไนต์เอลิเมนต์
ลักษณะของ Node และ Element
Solid Mesh
ชนิดและรูปแบบของ Shell Mesh
รูปแบบของ Beam Mesh
ส่วนประกอบเกลียวกําลังสูงหัวหกเหลี่ยม
ลักษณะของแรงเสียดทานสําหรับการต่อแบบมีแรงฝืด (Friction Type)
การถ่ายแรงเฉือนและแรงบิด สําหรับการต่อแบบมีแรงแบกทาน (Bearing Type)
ลักษณะการวิบัติของข้อต่อ
ค่า Residual stress ที่แปรผันตามระยะวัดออกจาก Center line
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาขณะเชื่อมเมื่อ: (ก) จุด A B และ C
แสดงตําแหน่งอุณหภูมิขณะเชื่อม และ(ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เวลาของแต่ละจุดขณะเชื่อม
ความแปรผันของอุณหภูมิและความเค้นตกค้างจากการเคลื่อนที่ของความร้อนตาม:
(ก) แนวรอยเชื่อม (ข) ความเค้นที่เกิดขึ้น และ (ค) อุณหภูมิที่เกิดขึ้นลักษณะ
การวิบัติของรอยต่อเหล็ก
ลักษณะการวิบัติของ Cellular beam ที่เกิดจาก: (ก) การวิบัติที่แผ่นเอว
(ข) การวิบัติจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีล และ (ค) การวิบัติจากโมเมนต์ดัด
ลักษณะการวิบัติของรอยต่อเหล็ก
ลักษณะการวิบัติของรอยเชื่อมก่อนการเสริมกําลัง
ลักษณะการเสริมกําลังแบบ Double Split Tee (DST) แบบเชื่อมรอบ และ
แบบ BOLT
Geometrical parameters of cellular beam
การติดตั้ง Stiffeners
ผลที่ได้จากการติดตั้ง Stiffeners
ผลที่ได้จากการติดตั้ง Stiffeners
การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

4.1

หน้า
Moment-Rotation จาการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ตัวอย่างโครงสร้างและแรงแบบวัฏจักร
Hysteresis response of Beam
ขั้นตอนในการวิจัย
มิติของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบจําลอง
มิติของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
Tri-linear Stress-Strain Curve
Tri-linear Hysteretic
Tri-linear Stress-Strain Curve of Beam, End-plate,
Column and Load stiffener
Tri-linear Stress-Strain Curve of Bolt
การทดสอบรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่ใช้ในการสอบเทียบความถูกต้อง
ของแบบจําลอง
หน้าต่างโปรแกรม ANSYS
การเลือกใช้โหมด Static Structural ในการวิเคราะห์
การใส่ค่าคุณสมบัติของตัวอย่างการทดสอบ
การ Import แบบจําลองเข้ามาวิเคราะห์
แบบจําลองที่ทําการ Import
การเชื่อมต่อวัสดุที่ใช้ในการวิเคราะห์
กราฟ Displacement-Time
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation
ที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์: (ก) แบบปกติ (ข) แบบลด
หน้าตัด (ค) แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง (ง) แบบลดหน้าตัดที่เสริม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง (จ) แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง และ
(ฉ) แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

หน้า
บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา และ (ค) แผ่นเพลท
จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติภายใต้แรงแบบวัฏจักร
ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา และ (ค) แผ่นเพลท
จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดภายใต้แรง
แบบวัฏจักร
ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ:(ก) คาน (ข) เสา (ค) แผ่นเพลท และ
(ง) Stiffener จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา (ค) แผ่นเพลท
และ (ง) Stiffener จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่
เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วงช่วง ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา (ค) แผ่นเพลท และ
(ง) Stiffener จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

4.22

4.23

หน้า
ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา (ค) แผ่นเพลท และ
(ง) Stiffener จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
บริเวณที่เกิดการวิบัติของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบ: (ก) Model 1
(ข) Model 2 RBS (ค) Model 3 (ง) Model 4 RBS (จ) Model 5 และ (ฉ)
Model 6 RBS ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร
เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด (Model 2 RBS) กับแบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์แบบปกติ (Model 1)
เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง (Model 4 RBS)
กับแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง (Model 3)
เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง (Model 6 RBS)
กับแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener
ที่เสา 3 ช่วง (Model 5)
เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์ทั้ง 6 รูปแบบ
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คําอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ
สัญลักษณ์และอักษรย่อ

ความหมาย

M
A
A0
d
bf
tw
tf
do
e
S
St
So

ขนาดแผ่นดินไหว (Richter)
ความสูงของคลื่นสูงสุด (mm)
ความสูงของคลื่นที่ระดับศูนย์ (mm)
ความลึกของหน้าตัดเหล็กรูปพรรณตั้งต้น (mm)
ความกว้างของหน้าตัดเหล็กรูปพรรณ (mm)
ความหนาของแผ่นเอวบนหน้าตัดเหล็กรูปพรรณ (mm)
ความหนาของแผ่นปีกบนหน้าตัดเหล็กรูปพรรณ (mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเปิด (mm)
ระยะต่างระหว่างขอบการตัด (mm)
ระยะห่างระหว่างช่องเปิดที่วัดจากกึ่งกลางช่องเปิด (mm)
ความลึกของหน้าตัดรูปตัวทีตามแนวกึ่งกลางช่องเปิด (mm)
ความกว้างของแผ่นเอวระหว่างช่องเปิดตามแนวกึ่งกลางความสูง
(mm)
ระยะเริ่มต้นของปลายคานไปยังกึ่งกลางช่องเปิดที่ 1 (mm)
กําลังรับแรงเฉือน (kN)
แรงเฉือนแนวราบออกแบบ (kN)
แรงเฉือนออกแบบ (kN)
ระยะระหว่างจุดศูนย์ถ่วงหน้าตัดรูปตัวทีด้านบนถึงหน้าตัดรูปตัวที
ด้านล่าง (mm)
กําลังรับแรงดึง (kg/cm2)
กําลังรับแรงเฉือน (kg/cm2)
กําลังดึงระบุต่ําสุด (MPa)
กําลังครากระบุต่ําสุด (MPa)
โมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก (MPa)
ความเครียดหลักทิศทางแกน x
กิโลนิวตัน
เมกะปาสคาล
เมตร
มิลลิเมตร
เซนติเมตร
กิโลเมตร

S1
Vn
Vhr
Vr
dcg
Ft
Fv
Fu
Fy
E
ε
kN
MPa
m
mm
cm
km

ฐ

คําอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ (ต่อ)
สัญลักษณ์และอักษรย่อ

ความหมาย

in
kg
kg/cm2
kg/m3
g/cm3
km /s
ft/s2
cm/s2
kN-m
bfb
hb
Lb
tfb
twb
lp
bep
hep
tep
hc
H
tfc
ex
px
p

นิ้ว
กิโลกรัม
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
กิโลเมตร/วินาที
ฟุตต่อวินาที2
เซนติเมตรต่อวินาที2
นิวตันเมตร
ความกว้างปีกคาน (mm)
ความลึกของคาน Cellular Beam (mm)
ความยาวของคาน Cellular Beam (mm)
ความหนาปีกคาน Cellular Beam (mm)
ความหนาแผ่นเอวคาน Cellular Beam (mm)
ระยะปีกบน Cellular Beam ถึงขอบแผ่นเพลท (mm)
ความกว้างแผ่นเพลท (mm)
ความลึกแผ่นเพลท (mm)
ความหนาแผ่นเพลท (mm)
ความลึกเสา (mm)
ความสูงเสา (mm)
ความหนาของปีกเสา (mm)
ระยะรูสลักเลียวถึงขอบบนเพลท (mm)
ระยะรูสลักเลียวแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สอง (mm)
ระยะรูสลักเลียวแถวที่สองถึงแถวที่สาม (mm)

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การใช้ เหล็กรูปพรรณมาทํ าเป็น โครงสร้างในงานก่อสร้ างอาคารขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน
คานรับแผ่นพื้นเสา หรืออาคารที่โครงสร้างมีระยะระหว่างจุดรองรับกว้าง เช่น อาคารจอดรถยนต์
เป็นต้น มีแนวโน้มความนิยมมากขึ้น เนื่องจากใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยการทํางานมีความคล่องตัว
มากขึ้น และสามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาการใช้งานเหล็กรูปพรรณอย่างหลากหลาย
(Tsavdaridis K. D., and D'Mellob C., 2011) โดยเฉพาะการพัฒนาเหล็กรูปพรรณสู่คานแบบเซลลูล่าร์ (Cellular Beam) ซึ่งจะมีน้ําหนักที่เบากว่าแต่ยังคงประสิทธิภาพได้ไม่น้อยกว่าเหล็กรูปพรรณ
จากการศึกษาพบว่าคานแบบเซลลูล่าร์จะช่วยให้โครงสร้างมีความลึกเพิ่มมากขึ้น โดยที่น้ําหนักคาน
ยังเท่าเดิม ซึ่งก็จะทําให้คานนั้นสามารถรับค่ากําลังแรงดัดและกําลังรับแรงเฉือนได้มากขึ้น (ทักษิณ
เทพชาตรี และคณะ, 2558) โดยไม่ต้องเพิ่มเนื้อเหล็กหรือไม่ต้องใช้เหล็กที่หน้าตัดใหญ่กว่าเดิม (Erdal,
F et al., 2016) เป็นผลให้ต้นทุนในการก่อสร้างลดลง นอกจากนี้ด้วยรูปทรงทางเรขาคณิตของคาน
แบบเซลลูล่าร์ โดยเฉพาะบริเวณช่วงเอวของคานแบบเซลลูล่าร์มีช่องเปิดที่เป็นลักษณะวงกลมทําให้
การติดตั้งทําได้สะดวกกว่าการใช้คานที่บริเวณแผ่นเอวปิดทึบ ในบางครั้งมีความจําเป็นที่จะต้องเจาะ
หรือตัดช่วงเอวคานที่ปิดทึบ เพื่อทําให้งานระบบสามารถดําเนินการต่อได้ส่วนช่องเปิดที่บริเวณแผ่น
เอวของคานแบบเซลลูล่าร์ ยังทําให้โครงสร้างความสวยงามมากขึ้นอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 1.1–1.3
ตามลําดับ

ภาพที่ 1.1 สนามฟุตบอลในร่ม Soccker Pro อ่อนนุช 17 กรุงเทพฯ ที่ใช้คานแบบเซลลูล่าร์
ที่มา: เซลลูล่าร์ บีม (ประเทศไทย) (2561)
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ภาพที่ 1.2 สะพานจังหวัดภูเก็ต ที่ใช้คานแบบเซลลูล่าร์
ที่มา: เซลลูล่าร์ บีม (ประเทศไทย) (2561)

ภาพที่ 1.3 อาคารการบินพลเรือนมหาวิทยาลัยธุรกิจ ที่ใช้คานแบบเซลลูล่าร์
ที่มา: เซลลูล่าร์ บีม (ประเทศไทย) (2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกั บการศึกษาพฤติ กรรมของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลู ล่า ร์
ภายใต้น้ําหนักบรรทุกสถิตย์ พบว่า การวิบัติของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์จะพบที่บริเวณช่องเปิด
(Tsavdaridisa, K.D., and Galiatsatos, G., 2015) และบริเวณรอยต่อระหว่างคาน-เสา
(Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T., 2016) ในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาพฤติกรรม
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ของคานแบบเซลลูล่าร์ในการรับแรงแบบวัฏจักรอันเนื่องมาจากแรง Moving load หรือแรง
แผ่นดินไหว โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์โดยใช้แบบจําลองภายใต้แรง
แบบวัฏจักร ด้วยวิธีการจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์
1.2.2 ศึกษาพฤติกรรมบริเวณรอยต่อเสา-คาน ที่มีการเสริมกําลังในบริเวณรอยต่อ โดยใช้
แบบจําลองภายใต้แรงวัฎจักร
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1.3.1 รวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับลักษณะ พฤติกรรมของรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์ เช่น ลักษณะการวิบัติ ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุก การเสริมกําลังสมการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 สร้ า งแบบจํ า ลองรอยต่ อคาน-เสาเซลลู ล่ า ร์ ลั ก ษณะสามมิ ติ โดยใช้ โ ปรแกรมสํ า หรั บ
วิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนแล้วทําการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง
1.3.3 สร้างแบบจําลองที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์มี 6 รูปแบบ
ดังนี้
1.3.3.1 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
1.3.3.2 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
1.3.3.3 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม stiffener ที่เสา 2 ช่วง
1.3.3.4 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม stiffener ที่เสา 2 ช่วง
1.3.3.5 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม stiffener ที่เสา 3 ช่วง
1.3.3.6 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม stiffener ที่เสา 3 ช่วง
1.3.4 ศึ ก ษาพฤติ ก รรมบริ เ วณรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ โ ดยใช้ แ บบจํ า ลองภายใต้
แรงแบบวัฏจักรด้วยวิธีการจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์และพฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสา ที่มีการเสริม
กําลังในบริเวณรอยต่อ

บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ ภ ายใต้
การกระทําของแรงแบบวัฏจักร โดยใช้โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ตั วแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยการเสริ มกํา ลัง และการลดขนาดของปี กคานขั้น ตอน
การศึ ก ษาเริ่ ม จากการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบบจํ า ลองที่ ส ร้ า งขึ้ น
โดยเทียบอิงกับผลการทดลองที่ค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรม
2.1 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ใน
สภาวะสมดุ ล ซึ่งแผ่น ดินไหวสามารถก่อให้ เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศั ย
สิ่ ง มี ชี วิ ต ส่ ว นสาเหตุ ข องการเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวนั้ น ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากธรรมชาติ โดยแผ่ น ดิ น ไหว
บางลั ก ษณะสามารถเกิ ด จากการกระทํ า ของมนุ ษ ย์ ไ ด้ แต่ มี ค วามรุ น แรงน้ อ ยกว่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เอง
จากธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิ ดแผ่นดิน ไหวประมาณ 1,000 ครั้ ง
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปไม่รู้สึก
แผ่ น ดิ น ไหวเป็ น ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ที่ เ กิ ด จากการเคลื่ อ นที่ ข องแผ่ น เปลื อ กโลก
(แนวระหว่ า งรอยต่ อธรณี ภ าค) ทํ าให้ เ กิ ด การเคลื่ อนตั ว ของชั้ น หิ นขนาดใหญ่ เ ลื่ อนเคลื่ อนที่ หรื อ
แตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหว
สะเทือน
ศู น ย์ เ กิ ด แผ่ น ดิ น ไหวมั ก เกิ ด ตามรอยเลื่ อ น อยู่ ใ นระดั บ ความลึ ก ต่ า ง ๆ ของผิ ว โลก
เท่ า ที่ เ คยวั ดได้ ลึ ก สุ ด อยู่ ใ นชั้ น แมนเทิ ล ส่ ว นจุ ด ที่ อ ยู่ ในระดั บ สู งกว่ า ณ ตํ า แหน่ งผิ ว โลก เรี ย กว่ า
จุด เหนื อศูน ย์ เกิ ด แผ่ น ดิน ไหว โดยการศึกษาเรื่ องแผ่น ดิ นไหวและคลื่ นสั่ น สะเทือนที่ถูกส่งออกมา
เรียกว่า วิทยาแผ่นดินไหว เมื่อจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อยู่นอกชายฝั่ง
อาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ นอกจากนี้แผ่นดินไหวยังอาจก่อให้เกิดดินถล่ม และบางครั้งภูเขาไฟ
ตามมาได้แผ่นดินไหววัดโดยใช้การสังเกตจากไซสโมมิเตอร์ (Seismometer) มาตราขนาดโมเมนต์
เป็ น มาตราที่ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ทั่ ว โลกรายงานแผ่ น ดิ น ไหวที่ มี ข นาดมากกว่ า ประมาณ 5 แมกนิ จู ด
สํ า หรั บ แผ่ น ดิ น ไหวอี ก จํ า นวนมากที่ ข นาดเล็ ก กว่ า 5 แมกนิ จู ด สํ า นั ก เฝ้ า ระวั ง แผ่ น ดิ น ไหว
แต่ ล ะประเทศจะวั ด ด้ ว ยมาตราขนาดท้ องถิ่ น เป็ น ส่ ว นใหญ่ หรื อเรี ย กมาตราริ กเตอร์ สองมาตรา
นี้ มี พิ สั ย ความถู กต้ อ งคล้ า ยกั น ในเชิ ง ตั ว เลขแผ่ น ดิ น ไหวขนาด 3 แมกนิ จู ด หรื อต่ํ า กว่ า ส่ ว นใหญ่
แทบไม่ รู้สึกหรื อรู้ สึกได้เ บามาก ขณะที่ แผ่ นดิน ไหวตั้ งแต่ ขนาด 7 แมกนิจู ด อาจก่อความเสีย หาย
รุนแรงเป็นบริเวณกว้างขึ้นอยู่กับความลึก แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีขนาดมากกว่า
9 แมกนิจูด เล็กน้อยแม้จะไม่มีขีดจํากัด
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ว่าขนาดจะมีได้ถึงเท่าใด แผ่นดินไหวใหญ่ล่าสุดที่มีขนาด 9 แมกนิจูด หรือมากกว่า คือ แผ่นดินไหว
ขนาด 9 แมกนิ จู ด ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น เมื่ อ พ.ศ. 2554 และเป็ น แผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ่ ที่สุ ด เท่ า ที่ เ คยมี
การบันทึกในญี่ปุ่นความรุนแรงของการสั่นสะเทือนวัดโดยมาตราเมอร์คัลลี่ที่ถูกดัดแปลงหากตัวแปร
อื่นคงที่ แผ่นดินไหวที่อยู่ตื้นกว่าจะสร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างมากกว่าแผ่นดินไหวที่อยู่ลึกกว่า
2.1.2 คลื่นแผ่นดินไหว
เปลือกโลกแผ่นต่าง ๆ วางอยู่บนหินหนืด แรงดันภายในใต้เปลือกโลกจะทําให้ตะเข็บ
รอยต่ อ ของแผ่ น เปลื อ กโลกเกิ ด แรงเค้ น (Stress) เมื่ อ เปลื อ กโลกสะสมแรงเค้ น ถึ ง จุ ด แตกหั ก
เปลือกโลกจะเคลื่อนที่สั มพั ทธ์กันเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงรูป ร่า งของเปลือกโลกพร้อมทั้งปลดปล่ อย
พลังงานออกมาเป็นแรงสั่นสะเทือนพื้นดิน
การส่ ง ผ่ า นพลั ง งานที่ เ ปลื อ กโลกปลดปล่ อ ยออกมาจากจุ ด หนึ่ ง ไปยั ง จุ ด หนึ่ ง
เกิ ด การเคลื่ อ นตั ว ของอนุ ภ าคดั ง ที่ กล่ า วมานี้ จ ะมี ลั ก ษณะคล้ า ยคลื่ น จึ งเรี ย กว่ า คลื่ น แผ่ น ดิ น ไหว
ซึ่ ง จะแพร่ ก ระจายจากจุ ด กํ า เนิ ด ในทุ ก ทิ ศ ทาง คลื่ น แผ่ น ดิ น ไหวแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่
คือ คลื่นภายในตัวกลาง (Body Wave) และคลื่นผิวโลก (Surface Wave)
คลื่ นภายในตัว กลางเป็ นคลื่น ความสั่น สะเทือนที่ เดิ นทางอยู่ ภายในโลก แบ่งออกเป็ น
2 ชนิด ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการแกว่งตัวของอนุภาคตัวกลางขณะที่คลื่นเคลื่อนที่
ผ่าน ได้แก่
2.1.2.1 คลื่นตามยาวหรือคลื่นปฐมภูมิ (Longitudinal หรือ Primary wave: P-wave)
เป็ น คลื่ น สั่ น สะเทื อ นที่ เ คลื่ อ นที่ อ อกไปแล้ ว ทํ า ให้ อ นุ ภ าคหรื อ มวลสารถู ก แรงอั ด จนสั่ น
และขยายตัวไปมาเรื่อย ๆ ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น ดังภาพที่ 2.1 คลื่นชนิดนี้ยังเรียก
ได้อีกหลายชื่อ เช่น Dilation wave, Irritation wave, Push waves เนื่องจากคลื่นนี้เคลื่อนที่ได้เร็ว
จึงเดินทางเข้าเครื่องบันทึกก่อนคลื่นอื่นจึงเรียกว่า คลื่นปฐมภูมิ อนุภาคที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ส่งผ่ านคลื่น ออกไป จะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงปริ มาตรโดยรอบ คลื่นนี้ เคลื่อนที่ด้ วยความเร็ ว 1.5-8
กิโลเมตร/วินาที (km /s)

ภาพที่ 2.1 คลื่นตามยาวหรือคลื่นปฐมภูมิ
ที่มา: สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
(2555)
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2.1.2.2 คลื่นตามขวางหรือคลื่นทุติยภูมิ (Transverse หรือ Secondary wave: Swave) เป็นคลื่นสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ออกไปแล้วทําให้อนุภาคหรือมวลสารที่ถูกแรงเฉือนเกิดการสั่น
ในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพที่ 2.2 บางทีเรียกชื่อคลื่นชนิดนี้ว่าคลื่นหมุน
(Rotation wave) เนื่องจากเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ได้ช้าจึงเดินทางเข้าเครื่องบันทึกได้ช้ากว่าคลื่นปฐมภูมิ
จึงเรี ย กคลื่ น ทุ ติ ย ภู มิอนุ ภ าคตั ว กลางในการส่ งผ่ า นคลื่ น จะไม่ แสดงการเปลี่ ยนแปลงทางปริ มาตร
แต่จะเสียรูปไป คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณร้อยละ 60-70 ของคลื่นปฐมภูมิ

ภาพที่ 2.2 คลื่นตามขวางหรือคลื่นทุติยภูมิ
ที่มา: สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
(2555)
คลื่นพื้นผิว คือ คลื่นสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ไปตามผิวโลกหรือขนานไปกับผิวโลก
แต่ไม่ลึกนัก อาจเปลี่ยนแปลงมาจากคลื่นภายในโลกอีกที คลื่นที่สําคัญมี 2 ชนิด คือ
1) คลื่นเรย์ลี (Rayleigh) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ตามผิวระนาบ
อนุ ภ าคตั ว กลางสั่ น ในลั ก ษณะวงรี แ ละค่ อ ย ๆ ลดลงเมื่ อ อยู่ ห่ า งจากจุ ด กํ า เนิ ด (Retrograde
elliptical motion) ทําให้อนุภาคเกิดการสั่นในแนวดิ่ง (Vertical Ground Motion) ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 คลื่นเรย์ลี
ที่มา: สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากร
ธรณี (2555)
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2) คลื่นเลิฟ (Love Wave) เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนตามขวางที่เคลื่อนที่ตาม
ผิวระนาบ ทําให้อนุภาคเกิดการสั่นในแนวราบ (Horizontal ground motion) ในทิศทางตั้งฉากกับ
แนวการเคลื่อนที่ ความเร็วของคลื่นขึ้นกับความถ่วงจําเพาะและความแกร่งของตัวกลางดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 คลื่นเลิฟ
ที่มา: สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากร
ธรณี (2555)
คลื่น พื้นผิ วที่ มีความยาวคลื่น มาก มั กปล่ อยพลังงานออกมามากกว่า คลื่ น
ที่มีความยาวคลื่นสั้น และยิ่งลึกลงไปความเร็วคลื่นก็ยิ่งเร็วมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงความเร็วคลื่น
เนื่องจากความยาวคลื่นและความถี่ เรียกว่าการแพร่กระจาย
2.1.3 ขนาดแผ่นดินไหว ความรุนแรง และอัตราเร่งของคลื่นแผ่นดินไหว
ความร้ายแรงของการเกิดแผ่นดินไหวสามารถบอกในรูปของความรุนแรง (Intensity)
และขนาด (Magnitude) ของแผ่นดินไหว โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
2.1.3.1 ขนาดแผ่นดินไหวเกี่ยวข้องกับปริมาณของพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมา ณ
ตําแหน่งจุดกําเนิดแผ่นดินไหว ค่าขนาดแผ่นดินไหวขึ้นอยู่กับความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้
ด้วยเครื่องวัดแผ่นดินไหว มาตราวัดแผ่นดินไหว คือ มาตราริกเตอร์ เสนอโดย ชาร์ล เอฟ ริกเตอร์
(Charles F. Richter ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านแผ่นดินไหวชาวอเมริกัน) ซึ่งสามารถใช้ระบุระดับ
แผ่นดินไหว (ดังแสดงในตารางที่ 2.1) ขนาดแผ่นดินไหวเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่บ่งชี้ความรุนแรง
ของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ระดับเป็นศูนย์ (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.2) โดยกําหนดให้แผ่นดินไหวที่เกิดระดับศูนย์มีค่าความสูงของคลื่น 0.001 มิลลิเมตร (mm)
ที่ระยะทาง 100 กิโลเมตร (km) จากจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Epicenter) สูตรที่ใช้คํานวณ แสดงดัง
สมการ 2.1
(2.1)
เมื่อ

M
A
A0

เป็นขนาดแผ่นดินไหว (ตามมาตราริกเตอร์)
เป็นความสูงของคลื่นสูงสุด (mm)
เป็นความสูงของคลื่นที่ระดับศูนย์ (mm)
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ตารางที่ 2.1 การจําแนกขนาดแผ่นดินไหว
ขนาด (ตามมาตราริกเตอร์)
น้อยกว่า 3.0
3.0 – 4.9
5.0 – 5.9
6.0 – 7.9
มากกว่า 8.0

ระดับแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก (Micro)
แผ่นดินไหวขนาดเล็ก (Minor)
แผ่นดินไหวขนาดปานกลาง (Moderate)
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Major)
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่มาก (Great)

ที่มา: สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี (2555)
ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบขนาดแผ่นดินไหว ความรุนแรง และอัตราเร่งของคลื่นแผ่นดินไหว
ขนาด
แผ่นดินไหว
(Magnitude)
น้อยกว่า 3.0
3.0 - 3.9
4.0 – 4.9
5.0 – 5.9
6.0 – 6.9
7.0 – 7.9
มากกว่า 8.0

ความรุนแรงตามมาตราเมอร์คัลลี่
(Mercalli Intensity)
1-2 ประชาชนไม่รู้สึก แต่เครื่องตรวจวัดได้
3 ประชาชนอยู่ในบ้านรู้สึกได้
4-5 ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้
6-7 ประชาชนทุกคนรู้สึกได้อาคารเสียหายบ้าง
7-8 ประชาชนตื่นตกใจ และ อาคารเสียหาย
ปานกลาง
9-10 อาคารเสียหายเกือบทั้งหมด
11-12 ทุกอย่างถูกทําลายเกือบหมด

อัตราเร่งพื้นดิน
(Acceleration, % g)
น้อยกว่า 0.19
0.2 – 0.49
0.5 – 1.90
2.00 – 9.90
10.00 – 19.90
20.00 – 99.00
มากกว่า 100

ที่มา: สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี (2555)
ค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดิน (Peak Ground Acceleration: PGA) เป็นค่าที่มี
ความสํ า คั ญ ในการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมของอาคารในบริ เ วณที่ มี ค วามเสี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหว
มีหน่วยเป็นค่าอัตราเร่งฟุตต่อวินาที2 (ft/s2) หรือ เซนติเมตรต่อวินาที2 (cm/s2) หรือเป็นสัดส่วน
ของค่าอัตราเร่งหรือแรงโน้มถ่วงของโลก (% ของค่า g) ค่า PGA สามารถหาได้จากการตรวจวัดด้วย
เครื่องมือจากการวิเคราะห์จากคลื่นความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัด
2.1.4 ความเสียหายของโครงสร้างจากแรงแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ อันตรายสําคัญจากแผ่นดินไหว
ได้ แก่ อาคารพั งทลายทั บ ผู้ ที่อยู่ อาศั ย และสั ญ จรไปมาดั งภาพที่ 2.5 มาตรการป้ องกั น อั น ตราย
ที่ใช้อยู่ทั่วไป ได้แก่ การจัดทําแผนที่ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว จัดแบ่งพื้นที่ออกตามระดับความเสี่ยง
และกําหนดมาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารในแต่ละพื้นที่ ให้มีระดับความต้านทานแผ่นดินไหว
ที่เหมาะสม
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ในการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว โดยทั่วไปจะยอมให้อาคารมีการโยกไหวรุนแรง
จนตัวอาคารแตกร้าวเสียหายได้ แต่จะต้องไม่พังทลายลงมา การออกแบบโครงสร้างอาคารให้ต้านทาน
การสั่ น สะเทื อ น จากแผ่ น ดิ น ไหวเป็ น เรื่ อ งยาก เพราะจะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง พฤติ ก รรมทางพลศาสตร์
ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนรูปร่างเกินพิกัดยืดหยุ่น (Elastic Limit) หลักการออกแบบตามมาตรฐานที่ใช้
อยู่ทั่วไปจึงปรับให้ง่ายขึ้น โดยกําหนดให้ออกแบบให้โครงสร้างสามารถรับแรงในแนวราบได้ในระดับ
ที่ กํา หนด แต่ อย่ า งไรก็ ต ามผู้ อ อกแบบต้ องพิ จ ารณารู ป ร่ า งสั ด ส่ ว น โครงสร้ า งให้ มี ความสมมาตร
สามารถโยกไหวได้โดยไม่บิดตัว นอกจากนี้จะต้องคํานึงถึงการจัดรายละเอียด เช่น การเสริมเหล็ก
ให้โครงสร้างสามารถดูดซับพลังงานได้ดี

ภาพที่ 2.5 ความเสียหายหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
ที่มา: GotoKnow (2012)
เมื่อเวลา 04:31 น. 17 มกราคม พ.ศ. 2537 ในเมือง Northridge (Wikipedia, 2001)
เกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหว ดังภาพที่ 2.6 ขนาดของความรุนแรง 6.7 ริกเตอร์ และได้รับ
การกล่าวถึงว่ามีความเสียหายมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือแผ่น ดินไหวสร้างความเสียหายให้กับ
สิ่งปลูกสร้างเป็นจํานวนมาก ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 72 คน และผู้บาดเจ็บมากกว่า 9000 คน

ภาพที่ 2.6 อาคารที่ได้รับความเสียหายจากแรงแผ่นไหวที่เมือง Northridge
ที่มา: GotoKnow (2012)
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2.1.4.1 ความเสียหายของรอยต่อเหล็กที่พบในเมือง Northridge
จากแผ่นดินไหวที่เมือง Northridge ลักษณะของรอยต่อเหล็ก ได้รับการยอมรับ
ว่า เป็ น การออกแบบที่ ส ามารถต้ า นทานแผ่ น ดิ น ไหวได้ ก่ อนที่จ ะเกิ ด แผ่ นดิ น ไหวครั้ งใหญ่ ในเมื อง
Northridge ขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้พบข้อบกพร่องในโครงสร้างตรงรอยเชื่อมเหล็ก ซึ่งเป็นจุด
ที่อ่อนแอที่สุดของรอยต่อ ลักษณะที่พบนั้นรอยเชื่อมต่อมีการบากร่องที่คานเพื่อที่จะเชื่อมกับเสาโดยมี
Backupbar รองอยู่ข้างล่างเพื่อเชื่อมให้ยึดติดกันรอยเชื่อมลักษณะนี้ควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ได้ยาก จึงเกิดความเสียหายได้ง่ายตรงบริเวณรอยเชื่อม ดังภาพที่ 2.7-2.9 ตามลําดับ ปัจจัยที่ทําให้
รอยต่อ Northridge วิบัติ ได้แก่
1) ความเค้น (Stress) สะสมบริเวณรอยเชื่อมต่อที่คานกับเสามาก
2) รอยเชื่อมต่อระหว่าง คาน เสา และ Backup bar มีการเชื่อมไม่สมบูรณ์
3) ในการเชื่อมนั้นยากต่อการมองเห็นว่ารอยเชื่อมนั้นสมบูรณ์หรือไม่ จึงต้องใช้
คลื่นอัลตราโซนิคตรวจดูความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมต่อ
4) ส่วนที่อ่อนแอที่สุดคือตรงรอยเชื่อมต่อ
5) จากการเชื่อมไม่สมบูรณ์นั้นจะทําให้ มีช่องว่าง หรือหลุมบริเวณรอยต่อจึงทํา
ให้ความเค้นจะมีความเข้มมากบริเวณนั้น
2.1.4.2. การวิบัติของรอยต่อ Northridge
การวิบัติของรอยต่อเกิดขึ้นเนื่องจากจุดที่เป็นรอยต่อเป็นบริเวณที่อ่อนแอมาก
ที่สุด เมื่อได้ รับ แรงกระแทกหรื อสั่น สะเทื อนอย่ างรุ นแรง จะทํ าให้ บริ เวณรอยต่อเกิด ความเค้ นสู ง
จนทําให้เกิดการวิบัติ ลักษณะการวิบัติของรอยต่อ Northridge มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1) วิบัติจากรอยแตกของรอยเชื่อม (Weld Crack) การวิบัติจากรอยแตกนี้
เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการบากร่ อ งปี ก คานเพื่ อ ที่ จ ะเชื่ อ มให้ ติ ด กั บ หน้ า เสา และบากตรงเอวคาน
เพื่ อ ที่ จ ะเชื่ อ ม การเชื่ อ มลั ก ษณะนี้ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพค่ อ นข้ า งยาก และรอยเชื่ อ มต่ อ ไม่ ส มบู ร ณ์
เป็นผลจากเทคนิคการเชื่อมรอยแตกจะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างแนวเชื่อม โดยทั่วไปรอยแตกจะเกิดจาก
ความเค้นในรอยเชื่อม เมื่อโครงสร้างได้รับแรงสั่นสะเทือนจะทําให้บริเวณที่เชื่อมไม่สมบูรณ์นั้นแตก
ออกดังภาพที่ 2.7 จนทําให้เกิดการวิบัติ

ภาพที่ 2.7 ลักษณะการวิบัติแบบรอยแตกของรอยเชื่อม (Weld Crack)
ที่มา: Purdue University (2018)
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2) วิบัติหน้าแปลนเสา (Divot Pull Out) การวิบัติลักษณะนี้คล้ายกับการวิบัติ
แบบที่ 1 แต่ ร อยแตกจะแผ่ เ ข้ า ไปที่ ปี ก เสาค่ อ นข้ า งมากจนทํ า ให้ ร อยแตกจะโผล่ เ หนื อ ออกมา
จากระหว่างรอยเชื่อมและปีกเสา บางครั้งจะเรียกรอยแตกแบบนี้ว่า Divot Pull Out แต่จะไม่แตก
ทะลุ ไ ปยั ง อี ก ด้ า นของปี ก เสา ดั ง ภาพที่ 2.8 รอยแตกนี้ ส ามารถตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ดโดยใช้
คลื่นอัลตราโซนิก

ภาพที่ 2.8 ลักษณะการวิบัติจาก Divot Pull out
ที่มา: Purdue University (2018)
3) วิบัติเนื่องจากรอยแตกในเอวเสา (Column web crack) การวิบัติลักษณะนี้
รอยแตกจะเริ่มตั้งแต่ปีกเสา แล้วขยายหรือแผ่รอยแตกข้ามไปยังเอวเสา ดังภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 ลักษณะการวิบัติแบบ Column web crack
ที่มา: Purdue University (2018)
หลังจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมือง Northridge ก่อให้เกิดความ
เสี ย หายต่ อโครงสร้ า งเป็ น อย่ า งมาก การเตรี ย มความพร้ อมรั บ มื อ กั บ แผ่ น ดิ น ไหวจึ งได้ มีการวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ การเสริ ม ความแข็ ง แรงด้ า นโครงสร้ า งอาคารตรงบริ เ วณรอยเชื่ อ มต่ อ ให้ แ ข็ ง แรง
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และมีความสามารถต้า นทานแผ่ นดิ นไหวได้ ซึ่ งรอยเชื่อมต่อต้ านทานแผ่น ดิน ไหวที่สนใจจะศึ กษา
ได้แก่ Cover Plate, Haunch, Reduce Beam Section (RBS หรือ Dogbone) และรอยเชื่อมต่อ
ทั่วไปแต่เพิ่มประสิทธิภาพด้วย FRP
2.1.5 รอยเชื่อมต่อเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว (Steel Connection Resistance
Earthquake)
2.1.5.1 การเชื่อมต่อแบบ Cover Plate คือ การนําแผ่นเหล็กแบนมาเชื่อมประกบ
ด้านล่าง หรือด้านบน หรือทั้งสองด้าน ดังภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 การเชื่อมต่อแบบ Cover Plate
ที่มา: Michael, D. (2007)
การนําแผ่นเหล็กมาประกบทําให้กําลังรับแรงของรอยต่อเพิ่มขึ้นทําให้การวิบัติ
เกิดขึ้นบริเวณอื่นที่ไม่ใช่รอยต่อ ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 การวิบัติของ Cover plate connection
ที่มา: Michael, D. (2007)
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เนื่ อ งจากหน่ ว ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณรอยต่ อ ลดลงจากความหนาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ข้อเสี ย ของการเพิ่ มความหนาทํ าให้ ต้ องมี ร อยเชื่อมเหล็ กหนาขึ้ น ใช้ความร้ อนในการเชื่อมเพิ่ มขึ้ น
การเชื่ อ มจะทํ า ให้ เ หล็ ก บริ เ วณที่ เ ชื่ อ มได้ รั บ ความร้ อ นถ้ า ความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว
เหล็ กที่ ถูกเชื่ อมจะเปราะ และการเชื่ อมต้ องหยุ ด พั กเป็ น ช่ ว งไม่ ให้ ความร้ อนทํ าให้ เ หล็ กบิ ด เบี้ ย ว
แต่ในทางปฏิบัติการเชื่อมจะเชื่อมติดต่อกันจนเสร็จและฝีมือของช่างที่ปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ
2.1.5.2 รอยต่อแบบ Stiffened extended end plate
การเชื่อมต่อแบบ Stiffened extended end plate คือ การนําแผ่นเหล็กแบน
ตัดรูปสามเหลี่ยมมาเชื่อมประกบด้านล่าง หรือด้านบน หรือทั้งสองด้าน ดังภาพที่ 2.12 การนําแผ่น
เหล็กมาประกบทํ าให้กําลั งรั บแรงเฉือนของรอยต่ อเพิ่มขึ้น ทําให้ การวิบั ติเ กิด ขึ้น บริ เวณอื่ นที่ ไม่ ใช่
รอยต่อ

ภาพที่ 2.12 การเชื่อมต่อแบบ Stiffened extended end plate
ที่มา: Ghassemieh, M., and Nasseri, M. (2012)
2.1.5.3 การเชื่อมต่อแบบ Haunch
Haunch เป็นรอยเชื่อมต่อเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวโดยมีลักษณะนําแผ่นเหล็ก
มาเชื่ อมต่ อโดยทํ ามุ มกั บ คานมี ลั กษณะเป็น สามเหลี่ย ม ดั งภาพที่ 2.13 แต่ มีข้อเสี ยตรงที่ จะทําให้
เสียพื้นที่โดยที่ปูฝ้าเพดานไม่ได้ การเชื่อมต่อแบบ Haunch จึงไม่เป็นที่นิยมในการก่อสร้างลักษณะ
การวิบัติของการต่อแบบ Haunch ดังภาพที่ 2.14 และ 2.15 ตามลําดับ
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ภาพที่ 2.13 การเชื่อมต่อแบบ Haunch
ที่มา: Concepción Díaz et al. (2018)

ภาพที่ 2.14 ลักษณะการวิบัติของการต่อแบบ Haunch
ที่มา: Concepción Díaz et al. (2018)

ภาพที่ 2.15 การวิบัติของ Haunch connection
ที่มา: Concepción Díaz et al. (2018)
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2.1.6 Reduced Beam Section (RBS)
คานลดหน้าตัด คื อคานเหล็กลดหน้าตัดคานแบบคอคอดก่อนถึงรอยเชื่อมต่อ ถ้าหาก
เกิดแผ่นดินไหวถึงขั้นโครงสร้างไม่สามารถรับไหวการวิบัติจะเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นคอคอด โดยที่คานลด
หน้าตั ดนี้เป็ นที่นิ ยมใช้ และยังใช้ในปัจจุบั นด้ว ย เนื่ องจากไม่ เปลื องพื้น ที่เหมือนการเชื่อมต่ อแบบ
Haunch หลักการของ RBS คือลดหน้าตัดคาน เพื่อกําหนดเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุด เพราะต้องการขยับ
Maximum stress ที่อยู่ตรงรอยต่อไปอยู่ที่อื่น จึงทําให้ Maximum stress ไปเกิดตรงบริเวณคอขอด
ดังภาพที่ 2.16

ภาพที่ 2.16 Reduced Beam Section (RBS)
ที่มา: American Welding Society: AWS (2001)
2.2 คานเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam)
ปัจจุบันมีการใช้งานคานเหล็กที่มีช่องเปิดซึ่งมีระยะห่างสม่ําเสมอ (Cellular beam) (วรเทพ
แซ่ล่อง และ ปฐเมศ ผาณิตพจมาน, 2558) อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และเริ่มมีการนํามาใช้งาน
ในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีลักษณะเป็นคานเหล็กที่มีช่องเปิดในแผ่นเอวเรียงเป็น
ระยะตลอดความยาว ซึ่งผลิตโดยการตัดคานเหล็กรูปพรรณตั้งต้นตามแนว ดังแสดงในภาพที่ 2.17
เมื่อนํามาเชื่อมใหม่จะเกิดเป็นช่องเปิดที่มีระยะห่างสม่ําเสมอ และทําให้ความลึกของหน้าตัดเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 40-60 คานเหล็กดังกล่าวทําให้เกิดความประหยัดค่าโครงสร้างจากการลดน้ําหนัก
ของชิ้นส่วน โครงสร้างสําหรับคานที่มีความสูงเท่ากัน อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในด้านการวางงานระบบ
ต่าง ๆ ให้สามารถลอดผ่านช่องเปิดรูปวงกลม นอกจากนี้การใช้งานคานเหล็กที่มีช่องเปิดซึ่งมีระยะห่าง
สม่ําเสมอยังมีรูปทรงที่สวยงาม และทันสมัย

ภาพที่ 2.17 รูปแบบการตัดและประกอบ Cellular Beam
ที่มา: วรเทพ แซ่ล่อง และ ปฐเมศ ผาณิตพจมาน (2558)
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สําหรับงานวิจัยในการออกแบบคานเหล็กลักษณะดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางในกลุ่ม
ประเทศยุโรปในรูปของข้ อแนะนําด้านพฤติกรรมและการคํานวณ หน่วยแรงที่ เกิดขึ้นใน Cellular
beam อันได้แก่ SCI P100 (Ward, J. K, 1990) และ SCI P355 (Lawson, R. M., and Hicks, S.
J., 2011) ซึ่งการออกแบบ Cellular beam นั้นหน่วยแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องไม่เกินกําลังต้านทาน
หน่วยแรง ซึ่งเป็นการอ้างอิงตามมาตรฐาน EN 1993-1-1 (The European Union: EU, 2011)
โดยมีงานวิจัยจํานวนมากที่สนับสนุนและพัฒนาการออกแบบตามมาตรฐาน EN 1993-1-1 และ
การวิจัยเพื่อตรวจสอบผลการออกแบบ Cellular beam ได้โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Liu, T. C. H.,
and Chung, K. F., 2003) ผลการศึกษาโดยมากแสดงถึงความปลอดภัยในการออกแบบตาม
มาตรฐาน EN 1993-1-1 อย่างไรก็ตามการศึกษาการออกแบบ Cellular beam บนพื้นฐาน
ของมาตรฐาน AISC ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานของการออกแบบในประเทศไทยยั ง มี ก ารศึ ก ษาที่ จํ า กั ด
โดยการออกแบบกําลังต้านทานหน่วยแรงตามมาตรฐาน EN 1993-1-1 จะมีความแตกต่างจาก
มาตรฐาน AISC และอาจส่งผลต่อการกําหนดความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของ Cellular
beam การคํานวณออกแบบ Cellular Beams จําเป็นต้องตรวจสอบความสามารถในการต้านทาน
แรงจากน้ําหนักบรรทุกทั้งในระดับภาพรวม (Global) และความต้านทานเฉพาะส่วนบริเวณช่องเปิด
(Local) รวมถึงข้อจํากัดในสภาวะการใช้งาน
2.2.1 การคํานวณการตัดประกอบคาน Cellular Beam
Cellular Beam เกิดจากการตัดประกอบเหล็กรูปพรรณหน้าตัด H และ I ในแนวกึ่งกลาง
ตามความยาวโดยใช้รูปแบบการตัดช่วงซ้ําครึ่งวงกลม (Half Circle Pattern) ดังแสดงในภาพที่ 2.18
ทําให้ คานเหล็ กเดิ มถู กแบ่ งเป็น 2 ส่ ว น และเมื่ อนํ า มาประกอบกั น ใหม่ โ ดยการเชื่ อมจะทํ าให้ เ กิ ด
ช่องเปิดวงกลมเป็นระยะห่างสม่ําเสมอตลอดความยาวคาน ซึ่งผลของการเชื่อมประกอบใหม่จะทําให้
ความลึกของ Cellular Beam มีค่ามากกว่าเหล็กรูปพรรณตั้งต้น ดังแสดงในภาพที่ 2.19 และ ภาพที่
2.20 โดยตัวแปรด้านขนาดของเหล็กรูปพรรณตั้งต้น ได้แก่
d
bf
tw
tf
do
e
S
St
So

คือ ความลึกของหน้าตัดเหล็กรูปพรรณตั้งต้น (mm)
คือ ความกว้างของหน้าตัดเหล็กรูปพรรณ (mm)
คือ ความหนาของแผ่นเอวบนหน้าตัดเหล็กรูปพรรณ (mm)
คือ ความหนาของแผ่นปีกบนหน้าตัดเหล็กรูปพรรณ (mm)
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเปิด (mm)
คือ ระยะต่างระหว่างขอบการตัด (mm)
คือ ระยะห่างระหว่างช่องเปิดที่วัดจากกึ่งกลางช่องเปิด (mm)
คือ ความลึกของหน้าตัดรูปตัวทีตามแนวกึ่งกลางช่องเปิด (mm)
คือ ความกว้างของแผ่นเอวระหว่างช่องเปิดตามแนวกึ่งกลางความสูง (mm)
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ภาพที่ 2.18 รูปแบบการตัดช่วงซ้ําครึ่งวงกลม (Half Circle Pattern)
ที่มา: วรเทพ แซ่ล่อง และ ปฐเมศ ผาณิตพจมาน (2558)

ภาพที่ 2.19 รูปแบบการประกอบ Cellular Beam
ที่มา: วรเทพ แซ่ล่อง และ ปฐเมศ ผาณิตพจมาน (2558)

ภาพที่ 2.20 รูปแบบการตัดและประกอบ Cellular Beam
ที่มา: วรเทพ แซ่ล่อง และ ปฐเมศ ผาณิตพจมาน (2558)
การตัด ประกอบเหล็ กรู ปพรรณเพื่อสร้า ง Cellular Beam สามารถคํ านวณตัว แปร
ด้านขนาด Cellular Beam และตําแหน่งช่องเปิด ดังแสดงในภาพที่ 2.18-2.20 โดยความลึกของ
Cellular Beam ( ) (mm) ความลึกของหน้าตัดรูปตัวทีตามแนวกึ่งกลางช่องเปิด
(mm)
แสดงดังสมการที่ (2.2) ถึง (2.4) ตามลําดับ โดยที่ SCI P355 (Lawson, R. M., and Hicks Hicks, S.
J., 2011) กําหนดให้
(2.2)
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(2.3)
(2.4)
โดย

คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเปิด (mm) ตาม SCI P355 กําหนดให้
S คือ ระยะห่างระหว่างช่องเปิดที่วัดจากกึ่งกลางช่องเปิด (mm)
e คือ ระยะห่างระหว่างขอบการตัดดังแสดงในภาพที่ 2.20 (mm)

ส่วนจํานวนช่องเปิด (n) ความกว้างของแผ่นเอวระหว่างช่องเปิดตามแนวกึ่งกลางความ
สูง
(mm) และระยะเริ่มต้นของปลายคานไปยังกึ่งกลางช่องเปิดที่ 1
(mm) แสดงดัง
สมการที่ (2.2)–(2.7) ทั้งนี้ระยะห่างระหว่างจุดรองรับไปยังขอบของช่องเปิดที่อยู่ใกล้จุดรองรับ
ตาม SCI P355 (Lawson, R. M., and Hicks Hicks, S. J., 2011) กําหนดให้
ดังภาพ
ที่ 2.21

ภาพที่ 2.21 ความยาวและตําแหน่งช่องเปิดใน Cellular Beam
ที่มา: Lawson, R. M., and Hicks Hicks, S. J. (2011)
2.2.2 พฤติกรรมการวิบัติของคาน Cellular Beam (ทักษิณ เทพชาตรี และคณะ, 2558)
2.2.2.1 แรงเฉือน (Global Shear) ความสามารถในการต้านทานแรงเฉือนได้รับผลกระทบจากช่องเปิดในแผ่นเอวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยช่องเปิดในแผ่นเอวทําให้สูญเสียพื้นที่หน้าตัด
ของแผ่นเอว (ดังภาพที่ 2.22) และทําให้กําลังรับแรงเฉือน (Vn) ลดลงอย่างมากและอาจทําให้หน้าตัด
คานเกิดการวิบัติโดยผลของแรงเฉือนได้ กําลังรับแรงเฉือน (Vn) สามารถคํานวณได้ตามสมการที่ (2.5)
และ (2.6)
(2.5)
(2.6)
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ภาพที่ 2.22 ลักษณะของหน้าตัดรับแรงเฉือนตามมาตรฐาน: (ก) EN 1993-1-1 และ
(ข) AISC 360-05
ที่มา: ทักษิณ เทพชาตรี และคณะ (2558)
2.2.2.2 โมเมนต์ดัด (Global Bending Moment) โดยคํานึงทั้งการดัดในระนาบ (In
Plane Bending) และการโก่งเดาะด้านข้างจากการบิด (Lateral Torsional Buckling) ซึ่งเกิดขึ้นกับ
คานที่มีโมเมนต์อินเนอร์เซียรอบแกนรองมีค่าน้อยและปราศจากการยึดด้านข้างที่เพียงพอดังแสดงใน
ภาพที่ 2.23

ภาพที่ 2.23 การโก่งเดาะด้านข้างจากการบิด
ที่มา: Lawson, R. M., and Hicks Hicks, S. J. (2011)
2.2.2.3 โมเมนต์ดัดวีเรนดีล (Vierendeel Bending Moment) การวิบัติจากโมเมนต์ดัด
วีเรนดีลของคานเกิดจากการถ่ายแรงเฉือนผ่านช่องเปิดทําให้เกิดโมเมนต์ดัดเฉพาะที่บริเวณหน้าตัด
รูปตัวที (T Section) ดังแสดงในภาพที่ 2.24 ทั้งบนและล่าง
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ภาพที่ 2.24 พฤติกรรมโมเมนต์ดัดวีเรนดีล
ที่มา: ทักษิณ เทพชาตรี และคณะ (2558)
2.2.2.4. แรงเฉือนแนวราบในแผ่นเอว (Web-post Horizontal Shear) เกิดจากลักษณะ
การถ่ายแรงหรือโมเมนต์ผ่านช่องเปิดซึ่งทําให้เกิดแรงเฉือนในแนวราบในแผ่นเอว ดังแสดงในภาพที่
จากหลักการสมดุลของโมเมนต์รอบ
2.25 ตาม SCI P355 ปราณค่าแรงเฉือนแนวราบในแผ่นเอว
จุดเซนทรอย์ของหน้าตัดรูปตัวที ดังแสดงในสมการที่ 2.7
(2.7)

เมื่อ

Vhr คือ แรงเฉือนแนวราบออกแบบ (กิโลนิวตัน, kN)
Vr คือ แรงเฉือนออกแบบ (kN)
S คือ ระยะห่างระหว่างช่องเปิดนับจากแนวกึ่งกลาง (mm)
dcg

คือ ระยะระหว่างจุดศูนย์ถ่วงหน้าตัดรูปตัวทีด้านบนถึงหน้าตัดรูปตัวทีด้านล่าง (mm)

ภาพที่ 2.25 แรงเฉือนที่เกิดจากแรงเฉือนแนวราบและโมเมนต์ดัดที่เกิดจากแรงเฉือนแนวราบ
ที่มา: ทักษิณ เทพชาตรี และคณะ (2558)
2.2.2.5 โมเมนต์ดัดในแผ่นเอว (Web-post Moment) เป็นผลของแรงเฉือนแนวราบ
ที่กระทําบริเวณ กึ่งกลางความสูงของแผ่นเอวทําให้เกิดโมเมนต์ดัดกระทําต่อแผ่นเอว ดังแสดงในภาพ
ที่ 2.23
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2.2.2.6 แรงอัดโก่งเดาะที่แผ่นเอว (Web-post Buckling) การโก่งเดาะที่แผ่นเอวเป็น
ผลจากการส่ งผ่ า นแรงเฉื อนผ่ า นแผ่ น เอวระหว่ า งช่ องเปิ ด ทํ าให้ เ กิ ด แรงอั ด และแรงดึ งกระทํ า ต่ อ
แผ่นเอว ดังแสดงในภาพที่ 2.26 โดยผลของแรงอัดอาจทําให้แผ่นเอวเกิดการโก่งเดาะได้

ภาพที่ 2.26 ลักษณะการกระจายแรง และการโก่งเดาะของแผ่นเอวระหว่างช่องเปิด
ที่มา: Lawson, R. M., and Hicks Hicks, S. J. (2011)
2.2.2.7 การแอ่นตัว (Deflection) ภายใต้สภาวะนําหนักบรรทุกใช้งาน ดังแสดงในภาพ
ที่ 2.27

ภาพที่ 2.27 การแอ่นตัว (Deflection) ภายใต้สภาวะน้ําหนักบรรทุกใช้งาน
ที่มา: Lawson, R. M., and Hicks Hicks, S. J. (2011)
2.3 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method: FEM) (ปราโมทย์ เดชะอําไพ และเสฏวรรธ
สุจริตภวัตสกุล, 2560) ที่นิยมเรียกด้วยคําย่อกันว่า FEM ซึ่งวิธีการนี้สามารถนํามาใช้กับปัญหาที่มี
รูป ลั กษณะที่ ซับซ้ อน ปั ญหานั้น จะประกอบด้ ว ยสมการเชิ งอนุ พันธ์ และเงื่อนไขขอบเขตที่ กํา หนด
มาให้ค่าผลเฉลยแม่นตรง (Exact Solution) ของปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยค่าของตัวแปรต่างกัน
ตามตํ า แหน่ งต่ า ง ๆ บนรู ป ร่ า งลั กษณะปั ญ หานั้ น หรื อกล่ า วอี กนั ย หนึ่ งก็ คือ ค่ า ผลเฉลยแม่ น ตรง
จะประกอบด้วยค่าต่าง ๆ ทั้งหมดนับเป็นจํานวนอนันต์ดังภาพที่ 2.28 (ก) ค่าแทนที่จะทําการหาค่า
แม่ น ตรงที่ ป ระกอบด้ ว ยค่ า ต่ า ง ๆ จํ า นวนมากเช่ น นี้ ซึ่ งสํ า หรั บ ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ จ ะทํ า ไม่ ไ ด้
หลักการก็คือทําการเปลี่ยนค่าทั้งหมดที่มีจํานวนอนันต์ ค่านั้นมาเป็นค่าโดยประมาณที่มีจํานวนที่นับ
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ได้ (Finite) ด้วยการแทนรูปร่างลักษณะของปัญหาด้วยเอลิเมนต์ (Element) ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน
ดังแสดงในภาพที่ 2.28 (ข)

ภาพที่ 2.28 การแทนรูปร่างลักษณะของปัญหาด้วยเอลิเมนต์ (Elements) แบบ: (ก) ปกติที่มี
ค่าต่างๆ จํานวนอนันต์ และ (ข) แทนด้วยเอลิเมนต์
ที่มา: สุวิทย์ แสนวงค์ (2558)

ภาพที่ 2.29 รูปร่างชิ้นงานที่มีความซับซ้อน
ที่มา: สุวิทย์ แสนวงค์ (2558)
จากภาพที่ 2.29 หากทําการวิเคราะห์ความเค้นโดยวิธีทั่วไป อาจทําได้ยากเนื่องจากเป็นชิ้นงาน
ที่มีความซับซ้อน เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องหาผลเฉลยจากระเบียบวิธี Finite difference
method และ Finite element method ซึ่งความถูกต้องแม่นยําของผลเฉลยนั้นจะขึ้นอยู่กับความ
ละเอียดของขนาด Mesh วิธีการดังกล่าวบ่งชี้เป็นนัยว่า ผลเฉลี่ยของแต่ละเอลิเมนต์นั้น จําเป็นจะต้อง
สอดคล้ อ ง (Satisfy) กั บ สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ แ ละเงื่ อ นไขขอบเขตที่ กํ า หนดมาให้ ใ นปั ญ หานั้ น ๆ
ซึ่งหมายความว่าหลักการของวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ตั้งอยู่บนฐานรากที่ว่า สมการที่สร้างขึ้นมานั้น
จํา เป็ นต้ องสอดคล้ องกั บ สมการเชิงอนุ พัน ธ์ ของปั ญ หาที่ทํา อยู่นั้ น จากนั้ น จึ งนํ า สมการของแต่ ล ะ
เอลิ เ มนต์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาได้ ม าประกอบกั น เข้ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ระบบสมการชุ ด ใหญ่ ซึ่ ง ในความหมาย
ทางกายภาพก็คล้ายกับการนําทุกเอลิเมนต์มาประกอบรวมเข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะ
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ทั้งหมดของปัญหาที่แท้จริ ง จากนั้นจึงทําการกําหนดเงื่อนไขขอบเขตที่ให้ มาลงไปในระบบสมการ
ชุดใหญ่นี้แล้วจึงทําการแก้สมการดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเฉลยโดยประมาณที่ต้องการ ณ ตําแหน่ง
ต่าง ๆ ของปัญหานั้น
จากคําอธิบายนี้จะเห็นได้ว่า ความแม่นยําของค่าผลเฉลยโดยประมาณที่คํานวณออกมาได้นั้น
จะขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดและจํ า นวนของเอลิ เ มนต์ ชั้ น ในการแก้ ปั ญ หานั้ น นอกจากนั้ น ความแม่ น ยํ า
ของผลเฉลย ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ การสมมติ รู ป แบบของฟั ง ก์ ชั น การประมาณภายใน (Interpolation
function) ที่ใช้กับแต่ละเอลิเมนต์นั้น กล่าวคือ ฟังก์ชันการประมาณภายในที่สมมติขึ้นมานั้นมีความ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ผลเฉลี่ ย แม่ น ตรงของปั ญ หานั้ น มากน้ อ ยเพี ย งใด ลั ก ษณะการกระจายของฟั ง ก์ ชั น
การประมาณภายในของเอลิเมนต์อาจสมมติให้อยู่ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น รูปแบบของการกระจาย
เชิงเส้นตรง (Linear Distribution) เป็นต้น ส่วนขนาด (Magnitude) ของฟังก์ชันการประมาณภายใน
นี้จะขึ้นอยู่กับค่าที่จุดต่อ (Nodes) ของเอลิเมนต์
โปรแกรมที่สามารถใช้วิเคราะห์ Finite element method มีหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ
ความละเอียดของผลการทดลองและประเภทของการใช้งานเช่น โปรแกรม ABAQUS, NASTRAN,
LSDYNA, ANSYS เป็นต้น ปัจจุบันโปรแกรมที่เป็นที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลายคือ ABAQUS และ
ANSYS โดยโปรแกรมทั้งสองนี้เป็นโปรแกรมที่ประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
คํ า นวณวิ เ คราะห์ พฤติ กรรมเชิ งเส้ น และไม่ เ ชิ งเส้ น ของแบบจํ า ลอง การวิ เ คราะห์ ส ามมารถทํ าได้
หลากหลายการใช้งานเช่นการวิเคราะห์ด้าน Static structural solution, transient structural
solution เป็นต้น
สํ า หรั บ การวิ จั ย นี้ ใ ช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ANSYS ในการสร้ า งแบบจํ า ลองไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์
เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล โดยโปแกรม ANSYS มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม
โครงสร้างตามที่ต้องการ
2.3.1 ชนิดของเอลิเมนต์
เอลิเมนต์ในสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ขึ้นอยู่กับชนิดที่เลือกใช้สําหรับในระบบ 2 มิติ และ
3 มิติ เอลิเมนต์เหล่านี้อาจประกอบไปด้วยจุดต่อที่มุมเท่านั้นหรืออาจมีจุดต่อที่กึ่งกลางก็ได้ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.30

ภาพที่ 2.30 ชนิดของไฟไนต์เอลิเมนต์
ที่มา: Sim Adviser (2014)
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2.3.2 Mesh
Mesh คือการแบ่งชิ้นงานออกเป็นชิ้นส่วนเรขาคณิตเล็ก ๆ เพื่อให้เราสามารถใช้
สูตรคํานวณต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ได้ ดังนั้นการสร้าง Mesh จึงมีความสําคัญอย่างมาก เพราะถ้าเรา
แบ่งชิ้นงานไม่ดี ทําให้ โปรแกรมมองเห็นรูปร่ างที่จะวิเคราะห์ผิดเพี้ย นไป ก็จะทําให้ผลการ
วิเคราะห์ผิดไปด้วย Mesh 1 ชิ้นจะเรียกว่า Element และในแต่ละ Element จะมีจุด Node
ซึ่งเป็นจุดตรงมุม Element ซึ่ง จุด Node คือจุดที่โปรแกรมจะใช้คํานวณหาผลลัพธ์ ดังนั้นหาก
จุด Node มีจํานวนมาก โปรแกรมก็ต้องใช้เวลาในการคํานวณมากขึ้นด้วยดังในภาพที่ 2.31 และ
Mesh มีอยู่ 3 ชนิดในแต่ละชนิดจะแบ่งตามคุณภาพได้ 2 คุณภาพ ดังต่อไปนี้แสดงในภาพที่
2.32 และ 2.34
Node

Mesh 1 ชิ้นเรียกว่า Element
ภาพที่ 2.31 แสดงลักษณะของ Node และ Element
ที่มา: Sim Adviser (2014)
2.3.2.1 Solid Mesh คือ Mesh รูปทรง 3 มิติ ในโปรแกรมวิเคราะห์ Finite element
จะเป็นรูปพีรามิดฐานสามเหลี่ยมเหมาะสําหรับใช้วิเคราะห์ชื้นงานที่เป็นก้อ ๆ ใน Solid Mesh
จะแบ่งคุณภาพของ Mesh ได้ 2 คุณภาพ
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ภาพที่ 2.32 Solid Mesh
ที่มา: Sim Adviser (2014)
1) High quality ปกติจะเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมวิเคราะห์ Finite
element อยู่แล้วลักษณะคือจะมีจุด Node อยู่ตรงกลางระหว่างความยาวของก้อน Mesh
ทํ า ให้ ก้ อ น Mesh สามารถโค้ ง งอได้ เ พื่ อ ให้ ก ารจํ า ลองชิ้ น งานเหมื อ นจริ ง มากขึ้ น ทํ า ให้
ผลการวิเคราะห์ถูกต้องมากขึ้น แต่ก็ต้องใช้เวลาในการคํานวณมากขึ้นด้วย
2) Draft Quality จะมีจุด Node แค่ที่ปลายของพีรามิด จึงมีจุด Node
จํานวนน้อยกว่า High quality ทําให้วิเคราะห์ได้เร็วกว่า แต่ผลการวิเคราะห์ก็อาจจะมีความ
คลาดเคลื่อนมากกว่าเพราะการจําลองรูปร่างของชิ้นงานมีความคลาดเคลื่อนเยอะ
2.3.2.2 Shell Mesh คือ Mesh รูปทรง 2 มิติ ในโปรแกรมวิเคราะห์ Finite
element จะเป็ น รู ป สามเหลี่ ย ม เหมาะสํ า หรั บ วิ เ คราะห์ งานที่ เ ป็ น แผ่ น บาง ๆ เนื่ องจาก
การวิเคราะห์งานที่เป็นแผ่นบาง ๆ ด้วย Solid Mesh ทําได้ยากเพราะต้องสร้าง Mesh จํานวน
มากเพื่อให้สามารถจําลองตรงส่วนความหนาได้ ถ้าวิเคราะห์ด้วย Solid Mesh ก็ต้องสร้าง
Mesh ให้มีขนาดประมาณ 1 mm ด้วยจึงจะจําลองชิ้นงานได้ แต่จํานวน Mesh ก็จะมากเกินไป
เพราะแผ่นเหล็กมีขนาดยาวถึง 10 m ซึ่งอาจทําให้ Ram ของคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ใน Shell Mesh จะแบ่งคุณภาพของ Mesh ได้ 2 คุณภาพคือ High quality
และ Draft Quality เหมือน Solid Mesh
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ภาพที่ 2.33 ชนิดและรูปแบบของ Shell Mesh
ที่มา: Sim Adviser (2014)
2.3.2.3 Beam Mesh คือ Mesh รูปทรง 1 มิติ เหมาะสําหรับวิเคราะห์งานที่มี
หน้าตัดเท่ากันตลอดความยาว เช่น เหล็ก Profile เป็นต้นส่วนสาเหตุที่ต้องใช้งานวิเคราะห์ด้วย
Beam Mesh ก็เหมือนกับ Shell Mesh เพราะเหล็ก Profile มีความหนาน้อยกว่าความยาว
มาก ดังนั้นการวิเคราะห์ด้วย Solid Mesh จึงทําได้ยาก
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ภาพที่ 2.34 รูปแบบของ Beam Mesh
ที่มา: Sim Adviser (2014)
2.3.3 ซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์
วิธี ไฟไนต์เ อลิ เมนต์ ได้ มีป ระโยชน์อย่า งมากในการแก้ปั ญ หาทางวิ ศวกรรมในหลาย ๆ
ด้าน เช่น การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคาร วิเคราะห์ความแข็งแรง
ของชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องบิน วิเคราะห์การไหลของลมผ่านอาคารสูง ไปจนถึงการทดลองที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ซึ่งไม่สามารถทดลองจริงได้
ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการวิ บั ติ ข องการเสริ ม กํ า ลั ง เสาสะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ในแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะรูปร่างและคุณสมบัติของวัสดุหลายชนิดประกอบกันเป็นวัสดุคอมโพสิต
(Composite Material) คื อ คอนกรี ต เหล็ กเสริ ม และวั ส ดุ เ สริ มกํ า ลั ง ซึ่ ง มี ความซั บ ซ้ อนจึ ง มี
ความจําเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยการสร้างแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ในระบบสามมิ ติ ขึ้น มาเพื่ อให้ มีส ภาพใกล้ เ คี ย งกับ เสาสะพานคอนกรี ต เสริ มเหล็ กที่ ทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการของผู้วิจัยในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะนํามาใช้ในการสอบเทียบเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ของแบบจํ า ลองด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย และใช้ ใ นงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมที่พบโดยทั่วไปคือ ANSYS, ABAQUS และ LS-DYNA โดยโปรแกรมที่กล่าวถึงนั้นเป็น
โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสามารถคํานวณวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้นของแบบจําลอง การวิเคราะห์ทําได้ตั้งแต่ชิ้นส่วนย่อยไปจนถึงระบบชิ้นส่วน
โครงสร้ า งที่ ซั บ ซ้ อ นภายใต้ ส ภาวะของแรงกระทํ า ในหลากหลายรู ป แบบ ทํ า ให้ ท ราบถึ ง ผลการ
ตอบสนองต่อแรงกระทําเหล่านั้นทั้งการเสียรูปแรงปฏิกิริยา ความเค้น และความเครียด เป็นต้น
โดยโปรแกรมไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น นั้ น มี ค วามเหมาะสมในการใช้ ง าน
ที่แตกต่างกันกล่าวคือโปแกรม LS-DYNA เป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์แบบจําลองที่ต้องการ
ศึ กษาผลการตอบสนองของวั ส ดุ ที่เ กิ ด จากการกระแทก การชน และการระเบิ ด เช่ น การชนกั น
ของรถยนต์หรือการกระแทกของรถยนต์ต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างอื่น ๆ เป็นต้น
ส่วนโปรแกรม ANSYS และ ABAQUS เป็นโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่มีความคล้ายคลึงกันในหลาย
ด้าน เช่น การแก้ปัญหาเรื่องความแข็งแรงทางฟิสิกส์ การดึงดูดแม่เหล็กไฟฟ้า การคํานวณความล้า
ความร้อนอุทกพลศาสตร์ และในด้านอื่น ๆ สําหรับการใช้งานโปรแกรม ANSYS จะมีการใช้งานง่าย
กว่า ABAQUS ซึ่งในการให้ข้อมูลคุณสมบัติวัสดุในตัวโปรแกรมนั้น ABAQUS จะไม่รับรู้ถึงหน่วยและ
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หวังว่าผู้ใช้งานจะให้ข้อมูลหน่วยในลักษณะที่สอดคล้องกัน ส่วนในโปรแกรม ANSYS รับรู้ถึงหน่วย
ต่าง ๆ จึงเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์มากกว่า
สําหรับงานวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ANSYS ในการสร้างแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผล โดยโปรแกรม ANSYS มี ศั ก ยภาพครอบคลุ ม การแก้ ปั ญ หา
ในหลากหลายสาขาและสามารถคํานวณวิเคราะห์พฤติกรรมแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นของแบบจําลอง
ได้เช่นกัน ทําให้เห็นผลลัพธ์ที่มีความหมายสื่อภาพได้ชัดเจนกล่าวคือสามารถเห็นภาพการแบ่งโทนสี
บนชิ้นงานได้อย่างชัดเจนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ประกอบกับเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและใช้งาน
ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟท์แวร์อื่น ๆ
2.3.4 ลําดับขั้นตอนการวิเคราะห์
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้การจําลองปัญหาในการวิเคราะห์เป็นโครงสร้างแบบสถิต ซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอนในการดําเนินงานของโปรแกรมดังนี้ คือ
2.3.4.1 Static Structural แสดงถึงหมวดปัญหาของโครงสร้าง
2.3.4.2 Engineering Data เป็นขั้นตอนการกําหนดข้อมูลวัสดุ
2.3.4.3 Geometry เป็นขั้นตอนการสร้างรูปร่างของปัญหา
2.3.4.4 Model เป็นขั้นตอนการกําหนดเมชให้กับชิ้นงาน
2.3.4.5 Setup เป็นขั้นตอนการกําหนดเงื่อนไขขอบเขต เช่น แรงกระทํา การจับยึด
ฯลฯ
2.3.4.6 Solution เป็นขั้นตอนการคํานวณเพื่อหาผลลัพธ์
2.3.4.7 Results เป็นขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เมื่ อได้ดํ า เนิ นการครบขั้น ตอนแล้ ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ต ามที่ ผู้ใช้งาน
ต้ อ งการทํ า ให้ ท ราบถึ ง ผลการตอบสนองต่ อ สภาวะของแรงที่ กระทํ า ในหลากหลายรู ป แบบ เช่ น
การเสียรูปแรงปฏิกิริยา ความเค้นและความเครียด เป็นต้น
2.4 การยึดด้วยวิธีระบบ BOLT
ในปัจจุบันการยึดต่อองค์อาคารเหล็กเข้าด้วยกัน มักจะทําโดยการใช้การเชื่อม (Welding) และ
สลักเกลียว (Bolts) เป็นหลัก ในส่วนการใช้สลักเกลียว มีหลักการต่าง ๆ ที่สําคัญดังต่อไปนี้
2.4.1 ประเภทและการใช้งานสลักเกลียว
สลักเกลียวประกอบด้วยส่วนหัว (Head) ส่วนลําตัว (Shank) บางส่วนของส่วนลําตัวจะมี
ส่วนที่เป็นรองเกลียว (Threaded) และนอต (Nut) สลักเกลียวส่วนมากที่ใช้ในงานโครงสร้างมี 2 ชนิด
หลัก ๆ คือ ชนิดคาร์บอนต่ํา ชั้นคุณภาพ A307 (หน่วยแรงดึงวิกฤต 3100 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร, kg/cm2) ชนิดรับแรงดึงได้ต่ําและชนิดรับแรงดึงได้สูง (High-Strength Bolts) ชั้นคุณภาพ
A325 (หน่วยแรงดึงวิกฤต 6200 kg/cm2) และ A490 (หน่วยแรงดึงวิกฤต 7800 kg/cm2)
ลักษณะของสลักเกลียวกําลังสูง (High Strength Bolts) ดังภาพที่ 2.35
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ภาพที่ 2.35 ส่วนประกอบเกลียวกําลังสูงหัวหกเหลี่ยม
ที่มา: International Organization for Standardization:
ISO (2007)
ซึ่งลักษณะการใช้สลักเกลียวในการยึดต่อองค์อาคารเหล็ก มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่
2.4.1.1 การต่อแบบเลื่อนวิกฤต (Slip-critical connection) ได้แก่รอยต่อที่ไม่มีการ
ขยับหรือเคลื่อนที่ภายใต้การใช้งาน แรงจะถ่ายจากองค์อาคารหนึ่งโดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างผิว
ที่สั มผั สกั น ดั งภาพที่ 2.36 แรงเสี ยดทานนี้เ กิ ด จากการขัน สลั กเกลี ย วให้ เ กิ ดแรงในตั ว สลั กเกลี ย ว
(Pretensioning) ทําให้เกิดเป็น Clamping Force ทําให้มีแรงเสียดทานเกิดขึ้น การต่อแบบนี้จะไม่
เกิดการเคลื่อนตัวขึ้นตราบเท่าที่ แรงที่เกิดขึ้นยังมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทาน รอยต่อประเภทนี้มักใช้ใน
กรณีที่เกิดแรงสลับทิศจากแรงดึง เป็นแรงอัด หรือประเภทที่มีการสั่นไหว เป็นต้น

ภาพที่ 2.36 ลักษณะของแรงเสียดทานสําหรับการต่อแบบมีแรงฝืด (Friction Type)
ที่มา: International Organization for Standardization: ISO (2007)
2.4.1.2 รอยต่อแบบแรงแบกทาน (Bearing-type connection) ได้แก่รอยต่อที่ถ่ายแรง
โดยอาศัย แรงแบกทานที่เกิดขึ้นระหว่างสลักเกลียวที่กดไปบนแผ่นเหล็กที่ใช้ในรอยต่อ (ภาพที่ 2.37)
รอยต่อประเภทนี้จะยอมให้เกิดการขยับหรือเคลื่อนที่ได้ภายใต้แรงกระทํา การขันสลักเกลียวจะขันใน
ลักษณะที่แน่นตึง (Snug-tight) ก็เพียงพอไม่จําเป็นต้องขันจนเกิดแรงดึงในสลักเกลียว กําลังรับแรง

30
ของรอยต่อ ประเภทนี้จะขึ้นกับกําลังรับแรงเฉือนของสลักเกลียวและกําลังรับแรงแบกทานของแผ่น
เหล็ก

ภาพที่ 2.37 การถ่ายแรงเฉือนและแรงบิด สําหรับการต่อแบบมีแรงแบกทาน (Bearing Type)
ที่มา: International Organization for Standardization: ISO (2007)
ในกรณี ข องรอยต่ อ ที่ ใ ช้ ส ลั ก เกลี ย วกํ า ลั ง สู ง เพื่ อ รั บ แรงดึ ง และในรอยต่ อ
ชนิดเลื่อนวิกฤต เมื่อเวลาติดตั้งจะต้องขันให้เกิดแรงดึงขึ้นในสลักเกลียวไม่น้อยกว่าค่าที่กําหนดไว้ใน
ตารางที่ 2.3 ซึ่งแรงดึงนี้จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 70 ของกําลังรับแรงดึงของสลักเกลียวนั้น
ตารางที่ 2.3 แรงดึงต่ําสุดที่ใช้ในการขันสลักเกลียวกําลังสูง
ขนาดสลักเกลียว (mm)
M12
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M36

แรงดึงต่ําสุดในสลักเกลียวเมื่อขัน (kg)
สลักเกลียวชนิด A325
สลักเกลียวชนิด A490
5400
6899
9100
11400
14200
17900
17600
22100
20500
25700
26700
33400
32600
40800
47500
59500

ที่มา: International Organization for Standardization: ISO (2007)
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ในการใช้งานสลักเกลียว จะต้องเจาะรูใหม่ขนาดใหญ่กว่าขนาดของสลักเกลียว
เล็กน้อย ในกรณีที่เป็นรูเจาะมาตรฐาน (Standard Holes) มาตรฐานกําหนดให้ขนาดของรูเจาะ
เท่ากับขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว (in) (ประมาณ 1.6 mm) สําหรับรูเจาะมาตรฐาน
จะสามารถใช้ ไ ด้ กั บ การต่ อ ทั้ ง แบบที่ เ ป็ น ประเภทแบบเลื่ อ นวิ ก ฤต หรื อ แบบแรงแบกทานก็ ไ ด้
ในบางกรณีที่ต้องมีการติดตั้งสลักเกลียวเป็นจํานวนมากในรอยต่อหนึ่ง ๆ ผู้ติดตั้งอาจจะจําเป็นต้องใช้
รู เ จาะที่ มี ขนาดใหญ่ กว่ า รู เ จาะมาตรฐานเพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตั้ ง ได้ ง่า ยขึ้ น เรี ย กว่ า รู เ จาะใหญ่ ก ว่ า
มาตรฐาน (Oversized) ในการติดตั้งสลักเกลียวในรูเจาะ ประเภทนี้จํ าเป็นต้ องใช้การต่อประเภท
ต่ อ แบบเลื่ อ นวิ ก ฤตในการจั ด ระยะห่ า งของสลั ก เกลี ย วมาตรฐานกํ า หนดให้ มี ร ะยะห่ า งระหว่ า ง
ศูนย์กลางรูเจาะถึงปลายหรือขอบริมของแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่าค่าที่กําหนดไว้ในตารางที่ 2.4 แล้วต้อง
มีค่าไม่เกิน 12 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กที่ต่อหรือ 15 เซนติเมตร (cm) และระยะห่างต่ําสุด
ระหว่ า งศู น ย์ กลางรู เ จาะจะต้ อ งมี ค่ าไม่ น้ อยกว่ า 2.67 เท่ า ของเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของสลั ก เกลี ย ว
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมักจะใช้ 3 เท่าของขนาดของตัวยึด (s≥3d)
ตารางที่ 2.4 ขนาดรูเจาะระบุมาตรฐาน และระยะห่างที่น้อยที่สุดของรูเจาะตัวริมถึงขอบปลาย
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของตัวยึด (mm)

ขนาดเจาะรูระบุ
มาตรฐาน (mm)

M12
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M36
>M36

14
18
22
24
27
30
33
39
d+3

ระยะห่างน้อยที่สุดของขอบ (mm)
ขอบตัดโดยวิธี
ขอบตัดโดยซึ่งรีดใช้
เฉือนหรือใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าอัตโนมัติเลื่อน
ตัดด้วยมือ
ออกหรือกลึงออก
22
19
28
22
34
26
38
28
42
30
48
34
52
38
64
46
1.75d
1.25d

หมายเหตุ: d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวยึด (mm)
ที่มา: International Organization for Standardization: ISO (2007)
2.4.2 ลักษณะการวิบัติของรอยต่อ
ลักษณะการวิบัติของขอบรอยต่อที่ใช้สลักเกลียวแบบต่าง ๆ แสดงได้ดังภาพที่ 2.38
ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบได้หลัก ๆ ดังนี้
(1) การขาดของสลักเกลียวเนื่องจากสลักเกลียว มีกําลังรับแรงเฉือนไม่พอ
(2) การขาดเฉือนออกจากกันเนื่องจากระยะห่างของสลัก เกลียวถึงขอบมีค่าไม่พอ
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(3) สลักเกลียวรับแรงแบกทานมากเกินไป
(4) แผ่นเหล็กที่ยึดกับสลักเกลียวรับแรงแบกทานมากเกินไป
(5) การขาดด้วยแรงดึงของสลักเกลียว
(6) การดัดของสลักเกลียว
(7) การฉีกขาดของแผ่นเหล็กเนื่องจากระยะห่าง ระหว่างขอบมีค่าน้อยเกินไป
(8) การขาดของแผ่นเหล็กบนพื้นที่หน้าตัดสุทธิ
(9) การฉีกขาดแบบ “ Block Shear Rupture”

ภาพที่ 2.38 ลักษณะการวิบัติของข้อต่อ
ที่มา: International Organization for
Standardization: ISO (2007)
ในมาตรฐานการออกแบบจะมี การกําหนดสมการสําหรับคํา นวณกําลั งของจุดต่ อตาม
ลักษณะ การวิบัติรูปแบบต่าง ๆ ในการออกแบบจะต้องทําให้รอยต่อมีกําลังรับแรงมีค่าสูงกว่าแรง
ที่กระทํา ตัวอย่างกําลังรับแรงดึงและแรงเฉือนประลัยสําหรับการออกแบบ LRFD ในรอยต่อประเภท
แรงแบกทานแสดงในตารางที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5 กําลังรับแรงดึงและแรงเฉือนในรอยต่อแบบแรงแบกทาน (Bearing-type
Connection) (LRFD)
ชนิดของตัวต่อ

สลักเกลียว A307
สลักเกลียว A325 เกลียว
อยู่ในระนาบเฉือน
สลักเกลียว A325 เกลียว
ไม่อยู่ในระนาบเฉือน
สลักเกลียว A490 เกลียว
อยู่ในระนาบเฉือน
สลักเกลียว A490 เกลียว
ไม่อยู่ในระนาบเฉือน
เหล็กตีเกลียวทั่วไปตาม
AISC LRFD Sec.A3
เกลียวอยู่ในระนาบแรง
เหล็กตีเกลียวทั่วไปตาม
AISC LRFD Sec.A3
เกลียวไม่อยู่ในระนาบแรง
หมุดย้ํา A502 Grade 1
อัดทําหัวขณะเผาให้ร้อน
หมุดย้ํา A502 Grade 2
อัดทําหัวขณะเผาให้ร้อน

กําลังรับแรงดึง, Ft
หน่วยแรงดึง
Resistant
Factor วิกฤต (Kg/cm2)
( t)
3100
6200

0.75

กําลังรับแรงเฉือน, Fv
Resistant หน่วยแรงเฉือน
Factor วิกฤต (Kg/cm2)
( v)
1650
3300

6200

4140

7800

5200

7800

5200

0.75Fu

0.75

0.40Fu

0.75Fu

0.50Fu

3100

1720

4140

2280

ที่มา: International Organization for Standardization: ISO (2007)
2.5 ความเค้นคงค้าง
ความเค้นคงค้าง (Residual stress) (American Welding Society: AWS, 2001) คือความเค้น
ที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนของวัสดุแม้จะไม่มีแรงภายนอกมากระทําโดยความเค้นคงค้างเกิดจากการหดตัว
และขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิในส่วนประกอบโลหะระหว่างการผลิต เช่น การชุบ การอบ การหล่อ
การเชื่อมหรือการเคลือบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามความเค้นคงค้างจะมีค่าสูงสุดไม่เกินค่าความยืดหยุ่น
(Elastic limit) เพราะถ้า ความเค้ นคงค้างมากกว่า ค่าความยื ดหยุ่ นจะทําให้เกิ ดการเสี ยรูป ถาวร
ความเค้นคงค้างสามารถเป็นได้ทั้งแรงดึงหรือแรงอัดขึ้นอยู่กับตําแหน่งและประเภทของความเค้น-
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คงค้ า ง เช่ น การขยายตั ว เนื่ อ งจากอุ ณหภู มิต่ า งกั น จากการเชื่ อม การชุ บ การอบ หรื อการหดตั ว
จากการกลึ ง เป็ น ต้ น โดยลั ก ษณะการกระจายของความเค้ น คงค้ า งในรอยต่ อ ชนของเหล็ ก แผ่ น
จะมีลักษณะดังภาพที่ 2.39

ภาพที่ 2.39 ค่า Residual stress ที่แปรผันตามระยะวัดออกจาก Center line
ที่มา: American Welding Society: AWS (2001)
2.5.1 ความเค้นคงค้างในรอยเชื่อม (Residual stress in welding)
ความเค้ น คงค้า งในรอยเชื่ อมส่ ว นใหญ่ เ กิด จากอุณหภู มิที่แตกต่า งกั น คือบริ เ วณที่ เ กิ ด
การเชื่อมและบริเวณรอบข้าง (Heat affected zone) ดังภาพที่ 2.39 โดยประเภทและขนาดของ
ความเค้น คงค้ างจะแตกต่า งกั นไปตามความแตกต่ างของอุณหภู มิร้อนและเย็น ในระหว่า งการเพิ่ ม
ความร้ อ น ซึ่ ง ความเค้ น คงค้ า งจะเริ่ ม เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของเนื้ อ โลหะ (Thermal
expansion) แต่ถูกจํากัดการขยายตัวด้วยเนื้อโลหะที่มีอุณหภูมิที่ต่ํากว่ารอบ ๆ ทําให้เกิดความเค้น
อัดคงค้างหลังจากนั้นความเค้นอัดคงค้างจะค่อย ๆ ลดลงเพื่อโลหะถูกหลอมละลาย และเมื่อรอยเชื่อม
เริ่มเย็นตัวลงเนื้อโลหะจะเริ่มหดตัวทําให้เกิดความความเค้นดึงคงค้างเกิดขึ้น ลักษณะการกระจายของ
อุณหภูมิขณะเชื่อมแสดงดังภาพที่ 2.40
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ภาพที่ 2.40 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาขณะเชื่อมเมื่อ: (ก) จุด A B และ C
แสดงตําแหน่งอุณหภูมิขณะเชื่อม และ(ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เวลาของแต่ละจุดขณะเชื่อม
ที่มา: American Welding Society: AWS (2001)
2.5.2 สาเหตุที่ทําให้เกิดความเค้นคงค้าง
ความเค้ น คงค้ า งเกิ ด จากอั ต ราการระบายความร้ อ นที่ ร ะยะต่ า งกั น โดยจุ ด ที่ อ ยู่ ใ กล้
รอยเชื่อมจะมีความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ (Thermal stress) สูง ซึ่งมีผลกระทบต่อความแข็งแรง
และการขยายตัว ของโลหะ ทั้งนี้ความแปรผัน ของอุณหภูมิและความเค้น ตกค้ างจากการเคลื่อนที่
ของความร้อนตามแนวรอยเชื่อมแสดงในภาพที่ 2.41 เช่น เมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้จุดที่สนใจจะทําให้
ความแข็งแรงของโลหะลดลงและมีการขยายตัวของโลหะเพิ่มขึ้นแต่จะถูกจํากัดพื้นที่ด้วยโลหะโดยรอบ
ที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าในช่วงที่ให้ความร้อนนั้นค่าความเค้นจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นสมการเชิงเส้น
จนกระทั่งเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิสูงสุดแล้วจะไม่ขยายตัวอีก เมื่ออุณหภูมิสูงสุดผ่านไป
โลหะจะค่อย ๆ เย็นตัวลงทําให้เกิดหน่วยแรงดึงคงค้าง การทําให้รอยเชื่อมเย็นตัวไม่แนะให้ลดอุณหภูมิ
อย่ า งรวดเร็ วเพราะจะทํ าให้ เกิ ด หน่ ว ยแรงดึ งคงค้ างมาก โดยทั่ว ไปหากปล่ อยให้ร อยเชื่ อมเย็น ตั ว
ในอุณหภูมิห้องอย่างช้า ๆ จะทําให้หน่วยแรงดึงและหน่วยแรงอัดคงค้างมีค่าใกล้เคียงกันทําให้ไม่ส่งผล
ต่อโครงสร้างมากนัก
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ภาพที่ 2.41 ความแปรผันของอุณหภูมิและความเค้นตกค้างจากการเคลื่อนที่ของความร้อนตาม:
(ก) แนวรอยเชื่อม (ข) ความเค้นที่เกิดขึ้น และ (ค) อุณหภูมิที่เกิดขึ้น
ที่มา: American Welding Society: AWS (2001)
2.5.3 ผลกระทบที่เกิดจากความเค้นคงค้าง
ความเค้ น คงค้ า งไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยแรงดึ งหรื อหน่ ว ยแรงอั ด ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ผ ลกระทบ
ต่อความมั่นคงและมิติของรอยเชื่อม เนื่องจากขนาดของความเค้นคงค้างจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึ ง
ค่าสูงสุดจนกว่ารอยเชื่อมจะเย็นลง ดังนั้นความเค้นที่ตกค้างส่วนใหญ่จะเกิดในกระบวนการสุดท้ายคือ
ปล่อยให้เย็นลงหากทําให้เย็นเร็วเกินไปจะทําให้วัสดุเปราะรอยเชื่อมจะร้าวได้ง่าย ตรงกันข้ามกับความ
เค้นอัดคงค้างที่สามารถช่วยลดการวิบัติที่เกิดจากแรงภายนอกได้ ส่วนความเค้นดึงคงค้างจะส่งผล
ทําให้โครงสร้างเกิดการวิบัติได้ง่ายเนื่องจากการวิบัติของชิ้นส่วนรับแรงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ (%)
มักเกิด ขึ้น ภายใต้ความเค้น ดึงทําให้ เกิ ดร้ อยร้า วที่ร อยเชื่ อม ดั งนั้ นถ้ าชิ้ นส่ วนมีความเค้น ดึงคงค้า ง
จะยิ่งทําให้เกิดการวิบัติได้ง่ายขึ้น
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรเทพ แซ่ ล่ อ ง และ ปฐเมศ ผาณิ ต พจมาน (2558) ได้ ทํ า การศึ กษาการเปรี ย บเที ย บกํ า ลั ง
ออกแบบ Cellular Beam ตามมาตรฐาน EN1993-1-1 และ ANSI/AISC 360-10 จากการจําแนก
ลักษณะการวิบัติออกแบบ 3 กลุ่มหลัก อันได้แก่ การวิบัติที่แผ่นเอว การวิบัติจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีล
และการวิ บั ติ จ ากโมเมนต์ ดั ด ดั ง แสดงในภาพที่ 2.42 ผลการศึ ก ษา พบว่ า ลั ก ษณะการวิ บั ติ
จากการออกแบบสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และการออกแบบตาม ANSI/AISC 360-10 ให้กําลัง
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โดยเฉลี่ยร้อยละ 106.6, 67.7 และ 90.1 ส่วน EN1993-1-1 ให้กําลังโดยเฉลี่ยร้อยละ 95.1, 76.1
และ 90.2 เมื่อเทียบกับผลการวิเคราะห์สําหรับกรณีการวิบัติที่แผ่นเอว การวิบัติจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีล และการวิบัติจากโมเมนต์ดัดตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบตาม ANSI/AISC 360-10
อาจมีความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยสําหรับกรณีการวิบัติที่แผ่นเอว แต่ในกรณีการวิบัติจากโมเมนต์ดัดวี เ รนดี ล ให้ ผ ลการออกแบบที่ เ ผื่ อ ค่ า มากเกิ น ไปเมื่ อ เที ย บกั บ การออกแบบตาม EN1993-1-1
จากงานวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า ANSI/AISC 360-10 ให้ผลการออกแบบกําลังต้านทานการวิบัติที่แผ่น
เอวมากกว่า EN1993-1-1 ประมาณร้อยละ 11 โดยเฉลี่ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อระวังในการออกแบบ
ซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามสําหรับกรณีการวิบัติจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีล และ
การวิ บั ติ จ ากโมเมนต์ ดั ด ผลการออกแบบของทั้ ง 2 มาตรฐานให้ ผ ลการออกแบบที่ น้ อ ยกว่ า
ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดและมีส่วนเบี่ยงเบนจากผลการวิเคราะห์ค่อนข้างต่ํา โดยกําลังต้านทานการ
วิบัติจ ากโมเมนต์ ดัดวี เรนดี ล ที่ ออกแบบตามมาตรฐานน้อยกว่า ผลการวิเคราะห์ประมาณร้ อยละ
20-30 โดยเฉลี่ย ซึ่ง ANSI/AISC 360-10 ให้ผลการคํานวณกําลังน้อยกว่า EN1993-1-1 ประมาณ
ร้อยละ 9 โดยเฉลี่ย ซึ่งแสดงถึงค่าเผื่อความปลอดภัยที่ค่อนข้างมากทําให้การออกแบบไม่เกิดความ
ประหยั ด ส่ ว นผลการคํ า นวณกํ า ลั งต้ า นทานสํ า หรั บ กรณี ก ารวิ บั ติ จ ากโมเมนต์ ดั ด ให้ ค่ า น้ อ ยกว่ า
ผลการวิเคราะห์ โดยแบบจําลองประมาณร้อยละ 10 โดยเฉลี่ย ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์
และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

ภาพที่ 2.42 ลักษณะการวิบัติของ Cellular beam ที่เกิดจาก: (ก) การวิบัติที่แผ่นเอว
(ข) การวิบัติจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีล และ (ค) การวิบัติจากโมเมนต์ดัด
ที่มา: วรเทพ แซ่ล่อง และ ปฐเมศ ผาณิตพจมาน (2558)
Purdue University (2561) ได้ทําการศึกษาการวิบัติรอยต่อเหล็ก ซึ่งมีลักษณะดังภาพที่ 2.43
(ก) หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมือง Northridge สหรัฐอเมริกา พบว่า ข้อบกพร่องในโครงสร้าง
ตรงรอยเชื่ อมต่ อเหล็ ก ซึ่ งเป็ น จุด ที่ อ่อนแอที่ สุด ของรอยต่ อดังแสดงในภาพที่ 2.43 (ข) ได้ แก่ (1)
ความเค้น (Stress) สะสมบริเวณรอยเชื่อมต่อที่คานกับเสามาก (2) รอยเชื่อมต่อระหว่างคาน-เสา และ
Backup bar มีการเชื่อมไม่สมบูรณ์ (3) ในการเชื่อมนั้นยากต่อการมองเห็นว่ารอยเชื่อมนั้นสมบูรณ์
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หรือไม่จึงต้องใช้คลื่นอัลตราโซนิคตรวจดูความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมต่อ (4) ส่วนที่อ่อนแอที่สุดคือตรง
รอยเชื่ อมต่อ (5) จากการเชื่ อมไม่ ส มบูร ณ์ นั้ นจะทํ าให้ มีช่องว่ าง หรือหลุ มบริ เ วณรอยต่ อจึ งทํ าให้
ความเค้นจะมีความเข้มมากบริเวณนั้น

ภาพที่ 2.43 ลักษณะการวิบัติของรอยต่อเหล็ก
ที่มา: Purdue University (2561)
Kim, S. Y., and Lee, C. H. (2017) ได้ศึกษาการเสริมความแข็งแรงของรอยต่อระหว่างเสากับ
คานที่ใช้การเชื่อมไฟฟ้าด้วยวิธี การเชื่อมต่อแบบ Double Split Tee (DST) และได้ใส่แรงแบบ
วัฏจักรตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดแผ่นดินไหวของ AISC ดังแสดงในภาพที่ 2.44 และ ภาพที่ 2.45
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อสามารถต้านทานการวิบัติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ
ไม่ได้เสริมกําลัง และประเภทของรอยเชื่อมที่ใช้ไม่มีผลต่อสมรรถนะการเชื่อมต่อ
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ภาพที่ 2.44 ลักษณะการวิบัติของรอยเชื่อมก่อนการเสริมกําลัง
ที่มา: Kim, S. Y., and Lee, C. H. (2017)

ภาพที่ 2.45 ลักษณะการเสริมกําลังแบบ Double Split Tee (DST) แบบเชื่อมรอบ และแบบ
BOLT
ที่มา: Kim, S. Y., and Lee, C. H. (2017)
Panedpojaman, P., and Rongram, T. (2014) ศึกษาการคํานวณกําลังต้านทานการโก่ง
เดาะของแผ่นเอว โดยเปรียบเทียบระหว่างการคํานวณกําลังต้านทานตามมาตรฐาน EN1993-1-1
และ ANSI/AISC 360-10 (Saka, M. P. 2007) กับผลการวิเคราะห์โดยแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์
พบว่า การออกแบบตาม ANSI/AISC 360-10 ให้ค่ากําลังต้านทานมากกว่าการคํานวณตามมาตรฐาน
EN 1993-1-1 ประมาณร้อยละ 13 โดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวใช้หน้าตัดเหล็ก
รู ป พรรณที่ จํ า หน่ า ยในต่ า งประเทศ ซึ่ ง มี ความแตกต่ า งจากขนาดเหล็ กรู ป พรรณในประเทศไทย
ดังแสดงในภาพที่ 2.46
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ภาพที่ 2.46 Geometrical parameters of cellular beam
ที่มา: Panedpojaman, P., and Rongram, T. (2014)
Tsavdaridisa, K.D., and Galiatsatos, G. (2015) ได้ศึกษาการติดตั้ง Stiffeners ที่ความหนา
ขนาดต่าง ๆ ตามขวางของคานประเภท Cellular beam โดยการใช้โปรแกรม ANSYS พบว่า
การติดตั้ง Stiffeners ดังแสดงในภาพที่ 2.47 ทําให้คานมีกําลังรับแรงเฉือนได้มากขึ้นและที่ความหนา
ของ Stiffeners มากขึ้นกําลังรับแรงเฉือนก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ดังแสดงในภาพที่ 2.48

ภาพที่ 2.47 การติดตั้ง Stiffeners
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Galiatsatos, G.
(2015)
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ภาพที่ 2.48 ผลที่ได้จากการติดตั้ง Stiffeners
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Galiatsatos, G. (2015)
จากภาพที่ 2.47 และภาพที่ 2.48 จะเห็นว่าถ้าเสริม Stiffeners ที่ความหนา 5, 10 และ
15 mm และไม่เสริม Stiffeners ในแผ่นเอวของคาน Cellular Beam พบว่า กําลังรับแรงเฉือนของ
คานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับที่ไม่เสริมแผ่น Stiffener ที่ S/d 1.3 คือ 123, 131, 138 และ112 kN
ตามลําดับ
Erdal, F et al. (2016) ได้ศึกษาการออกแบบคานประเภท Cellular Beam ด้วยวิธี Nonlinear
finite element analysis จากวัสดุสองชนิด ได้แก่ NPI-240 และ NPI-260 ด้วยแรงแบบวัฎจักร
ดังแสดงในภาพที่ 2.49 พบว่า web-post buckling และ vierendeel bending ภายใต้แรงดึง 280
kN มีค่าเท่ากับ 9.31 % และ 7.01 % เมื่อเทียบกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ web-post
buckling และ vierendeel bending ภายใต้แรงดึง 220 kN มีค่าเท่ากับ 9.19 และ 10.06 %
เมื่ อ เที ย บกั บ ผลการทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลการวิ เ คราะห์
Nonlinear finite element analysis มีความสัมพันธ์กับผลการทดลองและความคลาดเคลื่อนอยู่
ในช่วง 10 %

ภาพที่ 2.49 ผลที่ได้จากการติดตั้ง Stiffeners
ที่มา: Erdal, F et al. (2016)
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Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T. (2016) ได้ศึกษาการออกแบบรอยต่อเหล็ก
ต้ า นทานแผ่ น ดิ น ไหวด้ ว ยคานเหล็ ก ที่ มี ช่ อ งเปิ ด รู ป วงกลมที่ เ รี ย กว่ า คาน Cellular
Beam
ในการทดสอบใช้การทดสอบด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ด้วยโปรแกรม ANSYS การทดสอบจะทําการ
ทดสอบตัวอย่างสามมิติที่เจาะรูช่องเปิดรูปวงกลม จํานวน 11 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่าง จะทําการ
เจาะรูรูปวงกลมขนาดเท่ากันแต่ระยะห่างของรูจะไม่เท่ากัน ในการทดสอบจะทําการทดสอบเพื่อหาค่า
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า Moment-Rotation การทดสอบจะทํ า การวิ เ คราะห์ ใ นรู ป แบบ
ของ Connection คือ End-plate Beam-to-column ด้วยแรงแบบวัฎจักร จากภาพที่ 2.50 และ
ภาพที่ 2.51 ผลการทดสอบจากตัวอย่างจํานวน 11 ตัวอย่างสรุปได้ว่าความกว้างของแผ่นเอวระหว่าง
ช่องเปิดตามแนวกึ่งกลางความสูง (So) เทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเปิด (do) หรือSo/do มีค่า
มากจะทําให้คานมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ค่า So/do=1.2 ค่าที่ได้จากภาพที่ 2.46
คือ 105 kN-m

ภาพที่ 2.50 การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T. (2016)

.
ภาพที่ 2.51 Moment-Rotation จาการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T. (2016)
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Concepción Díaz et al. (2018) ได้ศึกษาการหมุนของข้อต่อด้วยแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์
แบบสามมิติโดยใช้โปรแกรม ANSYS ในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง CMS และ CMR โมเดลจะเป็น
ลักษณะ Beam to column มีการเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียว จํานวน 3 โมเดล ดังแสดงในภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.52 โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ที่มา: Concepción Díaz et al. (2018)
จากพฤติกรรมของข้อต่อแบบ end-plate ที่ยึดติดกับคานเหล็กและเสา พบรูปแบบการเคลื่อน
ตัว ของสลัก โมเดลและวัส ดุที่ไม่ เชิ งเส้น จาการทดสอบพบว่า พารามิ เ ตอร์ของวัส ดุมีผลต่อข้อต่ อ
มากที่ สุ ด และการทดสอบสามารถยื น ยั น ได้ ว่ า แบบจํ า ลองที่ ใ ช้ ท ดสอบมี ค วามแม่ น ยํ า สามารถ
หาค่าโมมนต์ต่ําสุดและสูงสุดได้ดังภาพที่ 2.53 แสดงผลการทดสอบด้วยวิธีแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์

โมเดลที่ 1

โมเดลที่ 2

โมเดลที่ 3
ภาพที่ 2.53 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ที่มา: Concepción Díaz et al. (2018)
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Memarzadeh P., and Davarpanah M. (2016) ได้ศึกษาพฤติกรรมของคานแบบลดหน้าตัด
(RBS) ตามมาตรฐาน FEMA350 เทียบกับคานแบบไม่ลดหน้าตัดที่ขนาดของการลดหน้าตัดแตกต่าง
กั น โดยได้ รั บ แรงแบบวั ฏ จั ก รจํ า นวน 4 ตั ว อย่ า งพบว่ า คานที่ ไม่ ล ดหน้ า ตั ด จะเกิ ด โมเมนต์ สู ง สุ ด
ที่ ร อยต่ อ คาน-เสา คานที่ ล ดขนาดหน้ า ตั ด จะเกิ ด โมเมนต์ สู ง สุ ด บริ เ วณที่ ล ดขนาดหน้ า ตั ด คาน
และคานที่ มี ข นาดของการลดขนาดน้ อ ยจะสามารถรั บ โมเมนต์ ไ ด้ ม ากกว่ า คานที่ ล ดขนาดมาก
ดังภาพที่ 2.54 และ ภาพที่ 2.55

ภาพที่ 2.54 ตัวอย่างโครงสร้างและแรงแบบวัฏจักร
ที่มา: Memarzadeh P., and Davarpanah M. (2016)
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ภาพที่ 2.55 Hysteresis response of Beam
ที่มา: Memarzadeh P., and Davarpanah M. (2016)

บทที่ 3
การดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของรอยต่อคาน-เสา ซึ่งใช้คานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้
การกระทํ า ของแรงแบบวั ฏ จั ก ร โดยโปรแกรมสํ า หรั บ วิ เ คราะห์ งานทางวิ ศวกรรมด้ ว ยวิ ธี ไฟไนต์
เอลิ เ มนต์ ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ ว ยการเสริ ม กํ า ลั ง และการลดขนาดของปี ก คาน
ซึ่ ง ในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานวิ จั ย การเตรี ย มข้ อ มู ล ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ต่ า ง ๆ
ของคาน-เสา การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแบบจํ า ลอง และอธิ บ ายขั้ น ตอน
การดําเนินงานการศึกษาโดยใช้โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ขั้นตอนในการวิจัยแสดงในภาพที่ 3.1
คานแบบเซลลูล่าร์

ไม่ใช่

ตรวจสอบความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือ
ใช่
เสริมกําลังแบบไม่ลดหน้าตัดคาน

เสริมกําลังแบบลดหน้าตัดคาน

วิเคราะห์พฤติกรรม
สรุปผลการวิเคราะห์

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนในการวิจัย
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3.1. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาเป็น 2 กรณี คือ กรณีเสริม Stiffeners ที่เสาและกรณีไม่เสริม Stiffeners ในเสา
โดยอัตราส่วนระยะห่างช่องเปิดต่อเส้นผ่าศูนย์กลางช่องเปิด (S/d0) เท่ากับ 1.2 แบบจําลองรอยต่อ
คาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ลักษณะสามมิติ โดยใช้เอลิเมนต์แบบเปลือกบาง (Shell element) ซึ่งเหมาะ
ในการจํ า ลองโครงสร้ า งที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แผ่ น ที่ มี ความหนาไม่ มาก เอลิ เ มนต์ แบบเปลื อกบางที่ ใ ช้
มี 4 โหนด แต่ละโหนดมี 6 ลําดับขั้นความอิสระ (DOF) อันได้แก่ การเคลื่อนตัวและหมุนในทิศทาง x,
y และz โดยเอลิ เ มนต์ ดั ง กล่ า วสามารถรองรั บ การเคลื่ อ นตั ว หรื อ การหมุ น ของโหนดรวมถึ ง
ความเคลียดในเอลิเมนต์ระดับสูงใช้โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แล้ ว ในขั้ น ตอนต่ อไปได้ ทํ า การตรวจสอบความถู กต้ องและความน่ า เชื่ อถื อของแบบจํ า ลอง
โดยจะอ้างอิงกับข้อมูลพื้นฐานของคานแบบเซลลูล่าร์ตามงานวิจัยของ Tsavdaridisa, K. D., and
Papadopoulos, T., (2016) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมของคานแบบเซลลูล่าร์ เมื่อแบบจําลองที่สร้างขึ้นนี้มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยข้างต้น จึงใช้แบบจําลองนี้ในการศึกษาพฤติกรรมบริเวณรอยต่อคานเสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติและรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด พร้อมทั้งศึกษาผลของ
การเสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงและเสา 3 ช่วงของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ และ
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด ซึ่งมีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3.1 และไม่พิจารณา
หน่วยแรงคงค้าง (Residual Stress) อย่างไรก็ตามหน่วยแรงคงค้างไม่มีผลต่อรูปแบบของการวิบัติ
(Nseir J et al., 2012; Ellobody, E., 2012) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลของการทดสอบ
คานเซลลูล่าร์กับการวิเคราะห์โดยแบบจําลองวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
3.2 การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบจําลอง
การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
ที่สร้างโดยใช้โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และทําการเทียบ
อ้างอิงกับข้อมูล พื้นฐานของคานแบบเซลลูล่าร์ต ามงานวิจัยของ Tsavdaridisa, K. D., and
Papadopoulos, T., (2016) โดยคานเหล็กที่ใช้ในการสอบเทียบมีค่าคุณสมบัติของหน้าตัด ดังแสดง
ในตารางที่ 3.1 และ 3.2 ขนาดและมิ ติ ข องส่ ว นต่ า ง ๆ ของรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์
แสดงดังภาพที่ 3.2 และ ภาพที่ 3.3 ส่วนสมบัติทางกลของวัสดุแสดงในตารางที่ 2 ค่า Stress-Strain
Curve อยู่ในรูปแบบ Tri-linear Stress-Strain Curve แสดงในภาพที่ 3.4 Hysteretic Loop
อยู่ในรูปแบบ Tri-linear Hysteretic แสดงในภาพที่ 3.5

48

ภาพที่ 3.2 มิติของคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T. (2016)
Fixed support
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ภาพที่ 3.3 มิติของคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos,
T. (2016)
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ตารางที่ 3.1 ขนาดมิติของวัสดุของภาพที่ 3.1
Beam
End-plate
(IPE300) (mm)
(mm)
bfb 150.90 lp 70.00
hb 298.90 bep 150.00
Lb 1550.00 hep 380.00
tfb
10.80
tep 20.00
twb
7.30

Column
(HE160B) (mm)
bfc
160.10
hc
162.50
H 3625.00
tfc
12.60
8.50

Blot (M20)
(mm)
As 245.00
do 20.00
dnb 32.00
ex 30.00
p 200.00
px 90.00
thb 12.50
tnb 18.00
Wp 90.00

Load and
Stiffener (mm)
Lload 1250.00
ts
10.80

3.3 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ
การวิเคราะห์จะใช้ Tri-linear Stress-Strain ในการป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมวิเคราะห์

ภาพที่ 3.4 Tri-linear Stress-Strain Curve
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos,
T. (2016)
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ภาพที่ 3.5 Tri-linear Hysteretic
ที่มา: Matsumoto, N et al. (2004)

ภาพที่ 3.6 Tri-linear Stress-Strain Curve of Beam , End-plate , Column,
and Load stiffener
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ภาพที่ 3.7 Tri-linear Stress-Strain Curve of Bolt
ตารางที่ 3.2 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ
Properties

Beam

Modulus of Elasticity
(MPa)

210,000

210,000

Poisson’s ratio

0.3

Tensile yield strength
(MPa)
Ultimate tensile strength
(MPa)

End-plate Column

Bolt

Load Stiffener

210,000

210,000

210,000

0.3

0.3

0.3

0.3

308.5

291.5

289.4

900

314

445

463.4

422.2

1,000

443

ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T. (2016)

ภาพที่ 3.8 รูปแสดงการทดสอบรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่ใช้ในการสอบเทียบความถูกต้อง
ของแบบจําลอง
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T. (2016)
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3.4 การสร้างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ โดยโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทาง
วิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Ansys, 2018)
หัวข้อนี้จะแสดงวิธีการสร้างแบบจําลองและวิเคราะห์พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
โดยโปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.4.1 เริ่มโปรแกรม ในการเริ่มโปรแกรม ANSYS จะพบหน้าต่างโปรแกรม ANSYS ดังภาพที่
3.9 ในการวิเคราะห์คานให้เลือกโหมด Static Structural ในแถบ Toolbox ด้านซ้าย ดังภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.9 หน้าต่างโปรแกรม ANSYS

ภาพที่ 3.10 การเลือกใช้โหมด Static Structural ในการวิเคราะห์
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3.4.2 กําหนดคุณสมบัติ ขั้นตอนในการกําหนดคุณสมบัตินั้นให้เลือกไปที่ Engineering Data
จากนั้นให้กําหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทดสอบ ซึ่งในรายงานวิจัยนี้ได้กําหนดค่า Young’s Modulus
ค่า Poisson’s Ratio ค่า Yield Strength และค่า Ultimate Strength ตามตารางที่ 3.2 ดังภาพที่
3.11

ภาพที่ 3.11 การใส่ค่าคุณสมบัติของตัวอย่างการทดสอบ
3.4.3 Import แบบจําลอง ให้เลือกไปที่ Geometry > Replace Geometry เลือกที่ Model
เลือกแบบจําลองที่ได้ทําการสร้างไว้แล้ว หรือสามารถใช้โปรแกรม ANSYS สร้างแบบจําลองได้เลย
ดังภาพที่ 3.12 และภาพที่ 3.13
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ภาพที่ 3.12 การ Import แบบจําลองเข้ามาวิเคราะห์
P

ภาพที่ 3.13 แบบจําลองที่ทําการ Import
3.4.4 แรงที่ใช้ในการทดสอบ โดยแรงที่ใช้ในการสอบเทียบเป็นแรงเปรียบเสมือนแผ่นดินไหว
ที่เกิดขึ้นจริงในรูปแบบของ Cyclic Load โดยให้แรงกระทําที่ปลายคานดังภาพที่ 3.13 แล้ววัดค่าการ
เคลื่ อ นตั ว ในแนวดิ่ ง ที่ ป ลายคานกั บ แรงกระทํ า ที่ ป ลายคาน ณ เวลาเดี ย วกั น พล็ อ ตเป็ น กราฟ
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Moment-Desplacement โดยแรงที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Cyclic Load จะอยู่ในรูปแบบของ
Displacement ที่ปลายคาน ดังตารางที่ 3.3 และภาพที่ 3.15 ส่วนตารางที่ 3.4 แสดงค่าการแอ่นตัว
ที่ปลายคานที่ได้จากการวิเคราะห์
3.4.5 รู ปแบบการเชื่ อมต่ อ ลั กษณะการเชื่ อ มต่ อ โมเดลแต่ ล ะชิ้ น ส่ ว นที่ ทํา การกํ า หนดใน
โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดังภาพที่ 3.14 มีดังนี้
(1) เสาเชื่อมต่อกับสลักเกลียวด้วย
Bonded connection
(2) แผ่นเพลทเชื่อมต่อกับสลักเกลียวด้วย
Bonded connection
(3) แผ่นเพลทเชื่อมต่อกับคานด้วย
Bonded connection
(4) แผ่นรองเชื่อมต่อกับคานด้วย
Bonded connection
(5) แผ่น stiffener plate เชื่อมต่อกับเสาด้วย
Bonded connection
(6) เสากับแผ่นเพลทเชื่อมต่อกันโดยสลักเลียว

ภาพที่ 3.14 การเชื่อมต่อวัสดุที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ตารางที่ 3.3 การแอ่นตัวที่ปลายคาน
Number of
cycles
6
6
6
4
2
2
2
2
2

Peak deformation
(radians)
0.00375
0.005
0.0075
0.01
0.015
0.02
0.03
0.04
0.05

load-steps
(accumulative)
12
24
36
44
48
52
56
60
64

ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T. (2016)

ภาพที่ 3.15 กราฟ Displacement-Time
ที่มา: Ansys (2018)

End displacements
(m)
± 0.0116297
± 0.0155063
± 0.0232594
± 0.0310125
± 0.0465188
± 0.0620250
± 0.0930375
± 0.1240500
± 0.1550625
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ตารางที่ 3.4 ค่าการแอ่นตัวที่ปลายคานที่ได้จากการวิเคราะห์
Step

Time(s)

X (mm.)

Step

Time(s)

X (mm.)

Step

Time(s)

X (mm.)

1

1

11.63

23

23

15.506

45

45

46.519

2

2

-11.63

24

24

-15.506

46

46

-46.519

3

3

11.63

25

25

23.259

47

47

46.519

4

4

-11.63

26

26

-23.259

48

48

-46.519

5

5

11.63

27

27

23.259

49

49

62.025

6

6

-11.63

28

28

-23.259

50

50

-62.025

7

7

11.63

29

29

23.259

51

51

62.025

8

8

-11.63

30

30

-23.259

52

52

-62.025

9

9

11.63

31

31

23.259

53

53

93.037

10

10

-11.63

32

32

-23.259

54

54

-93.037

11

11

11.63

33

33

23.259

55

55

93.037

12

12

-11.63

34

34

-23.259

56

56

-93.037

13

13

15.506

35

35

23.259

57

57

124.05

14

14

-15.506

36

36

-23.259

58

58

-124.05

15

15

15.506

37

37

31.012

59

59

124.05

16

16

-15.506

38

38

-31.012

60

60

-124.05

17

17

15.506

39

39

31.012

61

61

155.06

18

18

-15.506

40

40

-31.012

62

62

-155.06

19

19

15.506

41

41

31.012

63

63

155.06

20

20

-15.506

42

42

-31.012

64

64

-155.06

21

21

15.506

43

43

31.012

22

22

-15.506

44

44

-31.012

ที่มา: Ansys (2018)
3.4.6 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ
Rotation ที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร
มีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะที่ได้จากการศึกษาของ Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T.
(2016) และเมื่อเทียบค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างผลที่ได้จากการศึกษาแบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลู ล่ าร์ ผลการศึ กษาพบว่ า ค่าโมเมนต์ ต่ างกั น ไม่ เ กิ น 5.4 % ดั งแสดงภาพที่ 3.16 ดั งนั้ น
จึงสามารถกล่าวได้ว่า ผลที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่สร้างโดยใช้โปรแกรม
สํ า หรั บ วิ เ คราะห์ งานทางวิ ศ วกรรมด้ ว ยวิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ มี ความสอดคล้ องกั บ ผลการทดสอบ
ของงานวิจัยข้างต้น
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ภาพที่ 3.16 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation
ที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
ที่มา: Tsavdaridisa, K.D., and Papadopoulos, T. (2016)
เมื่อแบบจําลองที่นํามาตรวจสอบความถูกต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยข้างต้น
จึงใช้แบบจําลองนี้ในการศึกษาพฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ และรอยต่อ
คาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด พร้อมทั้งศึกษาผลของการเสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง และ
เสา 3 ช่วงของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบไม่ลดหน้าตัด รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบ
ลดหน้าตัด ดังภาพที่ 3.17
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ภาพที่ 3.17 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์: (ก) แบบปกติ (ข) แบบลด
หน้าตัด (ค) แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง (ง) แบบลดหน้าตัดที่เสริม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง (จ) แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง และ
(ฉ) แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ที่ได้จากวิธีการดําเนินงานวิจัยในบทที่ 3 โดยนําข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์ผล สําหรับผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์จะมีจํานวน 6 แบบจําลอง
คือ รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติหรือแบบไม่ลดหน้าตัด รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบ
ปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง และ 3 ช่วง และรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
(Reduced beam section, RBS) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener
ที่ เ สา 2 ช่ ว งและ 3 ช่ ว ง โดยศึ กษาพฤติ ก รรมของคานแบบเซลลู ล่ า ร์ ใ นการรั บ แรงแบบวั ฏ จั ก ร
อันเนื่องมาจากแรง Moving load หรือแรงแผ่นดินไหว โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อคาน-เสาของคาน
แบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักรเพื่อศึกษาตําแหน่งและรูปแบบการวิบัติของรอยต่อคานชนิดนี้
พร้ อมทั้งหาแนวทางการเสริ มกํ าลั งให้แก่ร อยต่อ เพื่อให้ เกิ ดประสิทธิภ าพการรั บแรงแบบวั ฏจั กร
ของรอยต่อ
4.1 ผลจากการวิเคราะห์แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ใน 6
รูปแบบภายใต้แรงแบบวัฏจักร (Cyclic Load)
หลั ง จากที่ ไ ด้ ทํ า การสอบเที ย บความถู ก ต้ อ งของแบบจํ า ลองในบทที่ 3 และผลที่ ไ ด้ จ าก
แบบจําลองที่สร้างโดยใช้โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์มีความ
สอดคล้องกับผลการทดสอบของงานวิจัยในอดีตแล้ว ในลําดับต่อไปจะนําแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์
ของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่มีมิติและคุณสมบัติทางกลของวัสดุตามหัวข้อที่ 3.2 ในบทที่ 3
ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษาพฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
ใน 6 รูปแบบ คือ
(1) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
(2) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
(3) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
(4) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
(5) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
(6) รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
4.1.1 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ ได้สร้างแบบจําลองที่มีมิติและคุณสมบัติทางกล
ของวัสดุตามหัวข้อที่ 3.2 ในบทที่ 3 เพื่อทําการวิเคราะห์พฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสาของคาน
แบบเซลลูล่าร์แบบปกติภายใต้แรงแบบวัฏจักร ซึ่งภายหลังจากที่ได้ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโปรแกรม ANSYS พบว่าบริเวณที่เกิดการวิบัติเกิดขึ้นที่ขอบสลักด้านล่าง ดังแสดงในภาพที่
4.1 และบริเวณที่เกิดหน่วยแรงได้แสดงผลความเค้น Von Mises Stress ของคาน เสา และ
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แผ่นเพลท ได้แสดงในภาพที่ 4.2 และสรุปตามตารางที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติภายใต้
แรงแบบวัฏจักร

ภาพที่ 4.2 บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา และ (ค) แผ่นเพลท
จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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ตารางที่ 4.1 ตําแหน่งและขนาดของค่า Von Mises Stress (MPa) ที่เกิดขึ้นของวัสดุจาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
วัสดุ
คาน
เสา
แผ่นเพลท

Von Mises Stress (MPa)
489.18
501.06
504.99

บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุด
ขอบช่องเปิดช่องที่ 1
ขอบสลักชุดล่าง
กลางระหว่างสลักชุดบน

แบบจํ า ลองรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ มี โ มเมนต์ สู ง สุ ด ที่ 110.39
นิวตันเมตร (kN-m) ที่ Peakde formation (Radians) เท่ากับ 0.05 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติได้
แสดงในภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
4.1.2 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด ได้สร้างแบบจําลองที่มีมิติและคุณสมบัติ
ทางกลของวัสดุตามหัวข้อที่ 3.2 ในบทที่ 3 เพื่อทําการวิเคราะห์พฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดภายใต้แรงแบบวัฏจักร ซึ่งหลังจากที่ได้ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ในโปรแกรม ANSYS พบว่าบริเวณที่เกิดการวิบัติเกิดขึ้นที่บริเวณขอบสลักด้านล่าง ดังแสดง
ในภาพที่ 4.4 และบริเวณที่เกิดหน่วยได้แสดงผลความเค้น Von Mises Stress ของคาน เสา และ
แผ่นเพลท ดังแสดงในภาพที่ 4.5 และสรุปตามตารางที่ 4.2
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ภาพที่ 4.4 บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
ภายใต้แรงแบบวัฏจักร

ภาพที่ 4.5 บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา และ (ค) แผ่นเพลท
จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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ตารางที่ 4.2 ตําแหน่งและขนาดของค่า Von Mises Stress (MPa) ที่เกิดขึ้นของวัสดุจาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
วัสดุ
คาน

Von Mises Stress (MPa)
491.16

บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุด
ขอบกลางช่องเปิดที่ 1

เสา
แผ่นเพลท

501.14
500.83

ขอบสลักชุดล่าง
กลางระหว่างสลักชุดบน

แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด มีโมเมนต์สูงสุดที่ 109.35
kN-m ที่ Peak deformation (radians) เท่ากับ 0.05 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment
และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดได้แสดงในภาพ
ที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
4.1.3 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
รอยต่ อคาน-เสาแบบเซลลู ล่ าร์ แบบปกติ ที่เ สริม Stiffener ที่ เสา 2 ช่ ว งได้ สร้ า ง
แบบจําลอง ที่มีมิติและคุณสมบัติทางกลของวัสดุตามหัวข้อที่ 3.2 ในบทที่ 3 เพื่อทําการวิเคราะห์
พฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงภายใต้แรง
แบบวัฏจักร ซึ่งหลังจากที่ได้ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโปรแกรม ANSYS พบว่าบริเวณ
ที่เกิดการวิบัติเกิดขึ้นที่กลางเอวเสา ดังแสดงในภาพที่ 4.7 และบริเวณที่เกิดหน่วยแรงได้แสดงผล
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ความเค้น Von Mises Stress ของคาน เสา และแผ่นเพลท ดังแสดงในภาพที่ 4.8 และสรุปตาม
ตารางที่ 4.3

ภาพที่ 4.7 บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง ภายใต้แรงแบบวัฏจักร

ภาพที่ 4.8 บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ:(ก) คาน (ข) เสา (ค) แผ่นเพลท และ
(ง) Stiffener จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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ตารางที่ 4.3 ตําแหน่งและขนาดของค่า Von Mises Stress (MPa) ที่เกิดขึ้นของวัสดุจาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
วัสดุ
คาน
เสา
แผ่นเพลท
Stiffener

Von Mises Stress (MPa)
492.90
506.64
550.02
425.15

บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุด
ขอบกลางช่องเปิดที่ 1
กลางเอวเสา
ขอบสลักชุดล่าง
ขอบล่างแผ่นล่างขวา

รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง มีโมเมนต์สูงสุด
ที่ 133.43 kN-m ที่ Peak deformation (radians) เท่ากับ 0.05 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Applied
Moment และ Rotation ที่ ไ ด้ จ ากแบบจํ า ลองรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ ที่ เ สริ ม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง ดังแสดงในภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
4.1.4 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง ได้สร้าง
แบบจําลองที่มีมิติและคุณสมบัติทางกลของวัสดุตามหัวข้อที่ 3.2 ในบทที่ 3 เพื่อทําการวิเคราะห์
พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงภายใต้แรง
แบบวัฏจักร ซึ่งหลังจากที่ได้ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโปรแกรม ANSYS พบว่าบริเวณ
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ที่เกิดการวิบัติเกิดขึ้นที่บริเวณกลางเอวเสา ดังแสดงในภาพที่ 4.10 และบริเวณที่เกิดหน่วยแรงได้
แสดงผลความเค้น Von Mises Stress ของคาน เสา และแผ่นเพลท ดังแสดงในภาพที่ 4.11 และสรุป
ตามตารางที่ 4.4

ภาพที่ 4.10 บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง ภายใต้แรงแบบวัฏจักร

ภาพที่ 4.11 บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา (ค) แผ่นเพลท
และ (ง) Stiffener จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่
เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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ตารางที่ 4.4 ตําแหน่งและขนาดของค่า Von Mises Stress (MPa) ที่เกิดขึ้นของวัสดุจาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง
วัสดุ
คาน
เสา
แผ่นเพลท
Stiffener

Von Mises Stress (MPa)
481.26
506.64
549.11
436.61

บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุด
ขอบกลางช่องเปิดที่ 1
กลางเอวเสา
ขอบสลักชุดล่าง
ขอบบนแผ่นล่างซ้าย

รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง มีโมเมนต์
สูงสุดที่ 131.55 kN-m ที่ Peak deformation (radians) เท่ากับ 0.05 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้า
ตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง ได้แสดงในภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบ
จําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง
4.1.5 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
รอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ ที่ เ สริ ม Stiffener ที่ เ สา 3 ช่ ว งได้ ส ร้ า ง
แบบจําลองที่ มีมิติ และคุณสมบั ติทางกลของวัสดุ ตามหัว ข้อที่ 3.2 ในบทที่ 3 เพื่อทําการวิ เคราะห์
พฤติกรรมบริเวณรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง ซึ่งหลังจาก
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ที่ได้ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโปรแกรม ANSYS พบว่าบริเวณที่เกิดการวิบัติเกิดขึ้น
ที่ช่องเปิดช่องที่ 1 ดังแสดงในภาพที่ 4.13 และบริเ วณที่เ กิดหน่ว ยแรงได้แสดงผลความเค้น Von
Mises Stress ของคาน เสา และแผ่นเพลท ดังแสดงในภาพที่ 4.14 และสรุปตามตารางที่ 4.5

ภาพที่ 4.13 บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วงช่วง ภายใต้แรงแบบวัฏจักร

ภาพที่ 4.14 บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา (ค) แผ่นเพลท และ
(ง) Stiffener จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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ตารางที่ 4.5 ตําแหน่งและขนาดของค่า Von Mises Stress (MPa) ที่เกิดขึ้นของวัสดุจาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม stiffener ที่เสา 3 ช่วง
วัสดุ
คาน
เสา
แผ่นเพลท
Stiffener

Von Mises Stress (MPa)
528.33
506.61
524.16
434.69

บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุด
ขอบกลางช่องเปิดที่ 1
กลางเอวเสา
ขอบสลักชุดล่าง
ขอบล่างแผ่นล่างซ้าย

รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง มีโมเมนต์สูงสุด
ที่ 130.21 kN-m ที่ Peak deformation (radians) เท่ากับ 0.02 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Applied
Moment และ Rotation ที่ ไ ด้ จ ากแบบจํ า ลองรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ ที่ เ สริ ม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วง ได้แสดงในภาพที่ 4.15

ภาพที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
4.1.6 รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง ได้สร้าง
แบบจําลองที่ มีมิติ และคุณสมบั ติทางกลของวัสดุ ตามหัว ข้อที่ 3.2 ในบทที่ 3 เพื่อทําการวิ เคราะห์
พฤติกรรมบริเวณรอยต่อรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
ภายใต้แรงแบบวัฏจักร ซึ่งหลังจากที่ได้ทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโปรแกรม ANSYS
พบว่าบริเวณที่เกิดการวิบัติเกิดขึ้นที่บริเวณช่องเปิดช่องที่ 1 ดังแสดงในภาพที่ 4.16 และบริเวณที่เกิด
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หน่วยแรงได้แสดงผลความเค้น Von Mises Stress ของคาน เสา และแผ่นเพลท ดังแสดงในภาพ
ที่ 4.17 และสรุปตามตาราง 4.6

ภาพที่ 4.16 บริเวณที่เกิดการวิบัติจากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร

ภาพที่ 4.17 บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดของ: (ก) คาน (ข) เสา (ค) แผ่นเพลท และ
(ง) Stiffener จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วงภายใต้แรงแบบวัฏจักร
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ตารางที่ 4.6 ตําแหน่งและขนาดของค่า Von Mises Stress (MPa) ที่เกิดขึ้นของวัสดุจาก
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener
ที่เสา 3 ช่วง
วัสดุ
คาน
เสา
แผ่นเพลท
Stiffener

Von Mises Stress (MPa)
511.55
506.21
521.14
449.46

บริเวณที่เกิดหน่วยแรงสูงสุด
ขอบกลางช่องเปิดที่ 1
กลางเอวเสา
ขอบสลักชุดล่าง
ขอบล่างแผ่นล่างซ้าย

รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง มีโมเมนต์
สูงสุดที่ 128.03 kN-m ที่ Peak deformation (Radians) เท่ากับ 0.05 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้า
ตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง ได้แสดงในภาพที่ 4.18

ภาพที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบ
จําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener
ที่เสา 3 ช่วง
4.2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลู ล่าร์ภายใต้การกระทําของแรง
แบบวัฏจักร แสดงดังภาพที่ 4.19 พบว่า แบบจําลองแต่ละแบบแสดงบริเวณที่เกิดการวิบัติต่างกัน
ดั ง นี้ แบบจํ า ลองรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ และแบบจํ า ลองรอยต่ อ คาน-เสา
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แบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดแสดงการเกิดการวิบัติที่ขอบสลักชุดล่าง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ ที่ เ สริ ม Stiffener ที่ เ สา 2 ช่ ว ง และแบบจํ า ลองรอยต่ อ คาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงแสดงการเกิดการวิบัติที่กลางเอวเสา
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง และแบบจําลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงแสดงการเกิดการวิบัติ
ที่บริเวณช่องเปิดช่องที่ 1 ซึ่งเกิดจากโมเมนต์ดัดวีเรนดีล ดังแสดงในตารางที่ 4.7

ภาพที่ 4.19 บริเวณที่เกิดการวิบัติของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบ: (ก) Model 1
(ข) Model 2 RBS (ค) Model 3 (ง) Model 4 RBS (จ) Model 5 และ (ฉ)
Model 6 RBS ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร
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ตารางที่ 4.7 ค่าหน่วยแรง Von Mises Stress (MPa) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การรับ Moment ของแบบจําลองในแต่ละรูปแบบ
Model

Von Mises
Stress (MPa)
คาน

Von Mises
Stress (MPa)
เสา

1
2 RBS
3
4 RBS
5
6 RBS

489.18
491.16
492.90
481.26
528.33
511.55

501.06
501.14
506.64
506.64
506.61
506.21

กําลังรับ
Moment Max % ที่เพิ่มขึ้น ตําแหน่ง Von
Mises Stress
(kN-m) ที่ 1.2Fu
110.39
ขอบล่างชุดสลัก
109.35
-0.94
ขอบล่างชุดสลัก
133.43
20.87
กลางเอวเสา
131.55
19.17
กลางเอวเสา
130.21
17.95 ขอบกลางช่องเปิ ดที่ 1
128.03
15.98 ขอบกลางช่องเปิ ดที่ 1

หมายเหตุ: 1
หมายถึง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
2 RBS หมายถึง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
3
หมายถึง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง
4 RBS หมายถึง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
5
หมายถึง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener
ที่เสา 3 ช่วง
6 RBS หมายถึง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
จากผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ จ ากแบบจํ า ลองไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ทั้ ง 6 รู ป แบบตามตารางที่ 4.7
เมื่ อ ทํ า การเปรี ย บเที ย บค่ า โมเมนต์ ใ นแบบจํ า ลองของรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ
เปรี ย บเที ย บกั บ แบบจํ า ลองของรอยต่ อคาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ แบบลดหน้ า ตั ด พบว่ า แบบจํ า ลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดรับโมเมนต์ได้ลดลงกว่าแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ โ ดยลดลงประมาณ 0.94 % ดั ง แสดงในภาพที่ 4.20 ส่ ว นการเปรี ย บเที ย บ
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง พบว่าแบบจําลองรอยต่อ
คาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงสามารถรับโมเมนต์ได้มากกว่า
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง โดยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1.43 % ดังแสดงในภาพที่ 4.21 ส่วนการเปรียบเทียบแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์ที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงพบว่าแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง สามารถรับโมเมนต์ได้มากกว่าแบบจํา ลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.70 % ดังแสดงในภาพ
ที่ 4.22
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ภาพที่ 4.20 เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด (Model 2 RBS) กับแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบไม่ลดหน้าตัด (Model 1)

ภาพที่ 4.21 เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง(Model 4 RBS) กับ
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง (Model 3)
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ภาพที่ 4.22 เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง(Model 6 RBS) กับ
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener
ที่เสา 3 ช่วง (Model 5)
นอกจากนี้เมื่อทําการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ได้จากแบบจําลองรอยต่อ
คาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ทั้ง 6 รูปแบบ โดยนําผลจากการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ได้จากแบบจําลอง
ในข้อที่ 4.1.2 ถึงข้อที่ 4.1.6 มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรั บโมเมนต์กับแบบจําลองรอยต่ อ
คาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ ทําให้ทราบว่าเมื่อทําการเสริม Stiffener แก่คานแบบเซลลูล่าร์
ที่ลดหน้าตัดและคานแบบเซลลูล่าร์แบบปกติพบว่าการเสริม Stiffener ทําให้สามารถรับโมเมนต์
เพิ่มขึ้นและจะเห็นได้ว่าการเสริม Stiffener ด้วยรูปแบบที่ต่างกันจะให้ค่ากําลังรับโมเมนต์ต่างกัน
โดยเรียงจากประสิทธิภาพการรับโมเมนต์สูงสุดคือ แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าแบบปกติ
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา
3ช่วง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบ
ลดหน้าตัด โดยมีรายละเอียดคือ แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง มีกําลังรับโมเมนต์สูงสุดที่ 133.43 kN-m เพิ่มขึ้น 20.87 % แบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง มีกําลังรับโมเมนต์สูงสุดที่ 131.55 kN-m
เพิ่มขึ้น 19.17 % แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
มีกําลังรับโมเมนต์ 130.21 kN-m เพิ่มขึ้น 17.95 % แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบ
ลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง มีกําลังรับโมเมนต์สูงสุดที่ 128.03 kN-m เพิ่มขึ้น 15.98 %
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดมีกําลังรับโมเมนต์สูงสุดที่ 109.35 kN-m
ลดลง 0.43 % โดยแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริมStiffener ที่เสา 2 ช่วง
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มีกําลังรับโมเมนต์ได้มากกว่าแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด แบบจําลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงแบบจําลองรอยต่อคาน-เสา
แบบเซลลูล่ าร์แบบลดหน้าตั ดที่เ สริ ม Stiffener ที่ เสา 2 ช่ว ง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบ
ลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง Applied
Moment และRotation ที่ ไ ด้ จ ากแบบจํ า ลองทั้ ง 6 รู ป แบบดั ง แสดงในภาพที่ 4.23 ในส่ ว นของ
ค่า Von Mises Stress ที่ทําให้วัสดุเกิดการวิบัติ พิจารณาที่เสาเทียบกับคานพบว่าแบบจําลองรอยต่อ
คาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติและแบบลดหน้าตัด เกิดการวิบัติที่เสาบริเวณขอบสลักเกลียวชุดล่าง
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติและแบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
เกิดการวิบัติที่เสาบริเวณกลางเอวเสา และแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติและ
แบบลดหน้าตัด ที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงเกิดการวิบัติที่คานบริเวณขอบกลางช่องเปิด ที่ 1
ซึ่งเป็นการวิบัติโดยผลของแรงเฉือน (ทักษิณ เทพชาตรี และคณะ, 2558)

ภาพที่ 4.23 เปรียบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์ทั้ง 6 รูปแบบ
4.3 สรุป
การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ รอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่ เ สา 3 ช่ วง และรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่ า ร์ แบบลดหน้ า ตั ด รอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงรวมจํานวน 6 แบบจําลองภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฎจักร พบว่า
การเสริม Stiffener สามารถเพิ่มกําลังรับโมเมนต์ให้กับรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ได้มากขึ้น
เรี ย งจากกํ า ลั ง รั บ โมเมนต์ สู ง สุ ด คื อ แบบจํ า ลองรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า ร์ แ บบปกติ ที่ เ สริ ม
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Stiffener ที่เสา 2 ช่วง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง แบบจําลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ แบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
โดยแบบจําลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง รับโมเมนต์ได้
มากสุด 133.43 kN-m ซึ่งกําลังรับโมเมนต์เพิ่มขึ้นถึง 20.43 % เมื่อเทียบกับแบบจําลองรอยต่อ
คาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ และจากการวิเคราะห์แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ทั้ง 6 แบบจําลอง
แสดงให้เห็นว่าหากมีการเสริม Stiffener ที่เสาเพื่อให้เสาเกิดความแข็งแรงจะทําให้จุดที่วิบัติเคลื่อนตัว
ไปยังตําแหน่งที่ต้องการได้ดังเช่นสรุปในตารางที่ 4.7

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการศึกษา
เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้วสามารถสรุปผลทั้งหมดตามสมมติฐาน ได้ดังต่อไปนี้
(1) การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติ รอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วง และรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด รอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดทีเ่ สริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัด
ที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงรวมจานวน6แบบจาลองภายใต้การกระทาของแรงแบบวัฎจักรและไม่
พิจารณาหน่วยแรงคงค้าง (Residual Stress) เพื่อความถูกต้องได้เทียบค่าความคลาดเคลื่อนระหว่าง
ผลที่ได้จากการศึกษาแบบจาลองคานแบบเซลลูล่า ร์กับผลการศึกษาของ Tsavdaridisa, K.D., and
Papadopoulos, T. (2016) พบว่าค่าโมเมนต์มีความคลาดเคลื่อนต่างกันไม่เกิน 5.4 % ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวได้ว่า ผลที่ได้จ ากแบบจาลองรอยต่อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ าร์ ที่สร้างโดยใช้โ ปรแกรม
ส าหรั บ วิเ คราะห์ ง านทางวิ ศ วกรรมด้ ว ยวิ ธีไ ฟไนต์ เอลิ เ มนต์มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการทดสอบ
ของงานวิจัยข้างต้น
(2) ในการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่า ร์ภายใต้การกระทา
ของแรงแบบวัฏจักร โดยใช้โปรแกรมสาหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ผลที่ได้
ทาให้ทราบว่าการเสริม Stiffener สามารถเพิ่มกาลังรับโมเมนต์ให้กับรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
ได้มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มกาลังรับโมเมนต์โดยการเสริม Stiffener นี้ได้ใช้การรับโมเมนต์สูงสุดเป็นตัววัด
ประสิ ทธิภาพการรั บ โมเมนต์ ว่าแต่ละรูปแบบมี กาลัง เพิ่มขึ้นจากแบบจาลองรอยต่อ คาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบปกติเพียงใด จากการศึกษาพบว่าแบบจาลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่ร์แบบลดหน้าตัด มี ก าลั ง รั บ โมเมนต์ ล ดลง 0.43 % แบบจ าลองรอยต่ อ คาน-เสาแบบเซลลู ล่ า แบบปกติ ที่ เ สริ ม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วงมีกาลังรับโมเมนต์เพิ่มขึ้น 20.87 % แบบจาลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์
แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงมีกาลังรับโมเมนต์เพิ่มขึ้น 19.17 % แบบจาลองรอยต่อ
คาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงมีกาลังรับโมเมนต์เพิ่มขึ้น 17.95 %
แบบจาลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงมีกาลังรับ
โมเมนต์เพิ่มขึ้น 15.98 % โดยแบบจาลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง รับโมเมนต์ได้สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจาลองรูปแบบอื่น ๆ
3) จากการวิเคราะห์แบบจาลองแต่ละแบบโดยเทียบค่า Von Mises Stress ที่เสากับคานแสดง
บริเวณที่เกิดการวิบัติต่างกัน คือ แบบจาลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติและแบบจาลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดแสดงการเกิดการวิบัติที่ขอบสลักชุดล่างซึ่งเป็นการวิบัติ
โดยผลของแรงดึงของสลักเกลียว (International Organization for Standardization :ISO, 2007)
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แบบจาลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงและแบบจาลอง
รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง แสดงการเกิดการวิบัติ
ที่กลางเอวเสาซึ่งเป็นการวิบัติโดยการโก่งเดาะที่เสารับโมเมนต์ดัด แบบจาลองรอยต่อคาน-เสาแบบ
เซลลูล่าร์แบบปกติที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วงแลแบบจาลองรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์แบบ
ลดหน้าตัดที่เสริม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง แสดงการเกิดการวิบัติที่ ช่องเปิดที่ 1 ซึ่งเป็นการวิบัติโดย
ผลของแรงเฉือน (ทักษิณ เทพชาตรี และคณะ, 2558)
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์หาพฤติกรรมของรอยต่อคาน-เสาแบบเซลลู ล่า ร์ภายใต้การกระทาของแรง
แบบวั ฏ จั ก ร โดยใช้ โ ปรแกรมส าหรั บ วิ เ คราะห์ ง านทางวิ ศ วกรรมด้ ว ยวิ ธี ไ ฟไน ต์ เ อลิ เ มนต์
ผลการวิเคราะห์ที่ได้อาจไม่ครอบคลุมเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากขอบเขตการศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อให้ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับรอยต่อที่ใช้งานจริง ดังนี้
5.2.1 ควรแบ่ง Mesh ในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้ละเอียดเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยาในการวิเคราะห์
5.2.2 ควรศึกษาและวิเคราะห์รอยต่อคาน-เสาแบบเซลลูล่าร์ โดยวิธีเชื่อมไฟฟ้าอีกวิธีแล้วนามา
เปรียบเทียบ
5.2.3 ควรมีการพิจารณาหน่วยแรงคงค้าง (Residual stress) เพื่อความถูกต้องในกรณีที่รอยต่อ
คานใช้วิธีเชื่อมไฟฟ้า
5.2.4 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการกระจายความเค้นของรอยต่อโครงสร้างเหล็กใน
รูปแบบการจาลองโมเดลของรอยต่อเป็น 3 มิติ เข้าไปอยู่ในโครงข้อแข็งแบบ 2 มิติ เพื่อที่จะได้เห็น
แรงที่โครงสร้างถ่ายแรงเข้ารอยต่อ
5.2.5 ควรทาการทดสอบจริงในห้องปฏิบัติแล้วนามาเทียบกับการวิเคราะห์ที่ใช้โปรแกรม
วิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
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