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บทคดัย่อ 
 

        การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะโครงสร้างหลงัคา ค ้ายนั และไม่ค  ้ายนั เน่ืองจากการจดั
วางโครงถักรับแรงดึงและแรงอัดเม่ือเกิดแรงลมและแรงแผ่นดินไหวโดยใช้แบบจ าลอง
โครงสร้างท่ีมีการจดัวางโครงหลงัคา แบบค ้ายนัและไม่ค  ้ายนั  แบ่งออกเป็น 4 กรณี คือกรณีท่ี 1  
โครงสร้างหลงัคาแบบค ้ ายนัช่วงห่างเสา 12 เมตร  กรณีท่ี 2 โครงสร้างหลงัคาแบบไม่มีค  ้ ายนั
ช่วงห่างระหว่างเสา 12 เมตร และกรณีท่ี 3 โครงสร้างหลังคาแบบค ้ ายนัช่วงห่างเสา 6 เมตร  
กรณีท่ี 4 โครงสร้างหลงัคาแบบไม่ค ้ ายนัช่วงห่างเสา 6 เมตร โดยเป็นโครงสร้างหลงัคาเหล็ก 
PIPE  ทั้งส่ีกรณีเป็นแบบจ าลองโครงสร้างอาคารท่ีตอ้งค านวณแรงแผน่ดินไหวในการออกแบบ
อาคาร และค านวณแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน Uniform Building Code 1994, (UBC-1994) 
การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างอาคารในกรณีต่าง ๆ ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
STAAD PRO 2006 วิเคราะห์โครงสร้าง จากการวิเคราะห์ท าให้ทราบผลการค ้ายนัและไม่ค  ้ายนั
ของอาคารคือ กรณีท่ี 1  โครงสร้างหลงัคาแบบค ้ายนัช่วงห่างเสา 12 เมตร  จะมีการเคล่ือนตวั
มาก ร้อยละ 62.51 กรณีท่ี 2 โครงสร้างหลงัคาแบบไม่มีค  ้ายนัช่วงห่างระหวา่งเสา 12 เมตร จะมี
การเคล่ือนตวั 26.518 และกรณีท่ี 3 โครงสร้างหลงัคาแบบค ้ ายนัช่วงห่างเสา 6 เมตร  จะมีการ
เคล่ือนตวั ร้อยละ 6.74 กรณีท่ี 4 โครงสร้างหลงัคาแบบไม่ค ้ ายนัช่วงห่างเสา 6 เมตร จะมีการ
เคล่ือนตัว 4.22 โดยเป็นโครงสร้างหลังคาเหล็ก  กรณีท่ี 4 จะได้ค่า STRESS มากท่ีสุด การ
วเิคราะห์โครงสร้างถึงหนา้ตดัรูปแบบโครงหลงัคา ท่ีเหมาะสม โครงหลงัคากรณีท่ี 3 จะสามารถ
รับน ้าหนกัและแรงกระท าท่ีท าใหเ้กิดโมเมนตใ์นช้ินส่วนโครงหลงัคาไดดี้และคุม้ค่าท่ีสุด 
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