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รูปที่ 8-10 ปริมาณน้ําที่ไหลผานทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 และ 20 เซนติเมตร 

(คํานวณจากความยาวทอ 45 เมตร) 

 
รูปที่ 8-11 ปริมาณน้ําที่ไหลผานทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 และ 30 เซนติเมตร 

(คํานวณจากความยาวทอ 45 เมตร) 
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8.4    การออกแบบโครงสรางสําหรับอาคารประกอบเขื่อน  
 8.4.1 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  1. ท่ัวไป 
   อาคารประกอบเขื่อนที่เปนโครงสรางคอนกรีต นอกจากจะตองออกแบบให
รับน้ําหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load),  น้ําหนักบรรทุกจร(Live Load) , แรงดันดิน(Earth Pressure),  
แรงดันน้ํา (Water Pressure) แลวยังตองมีความมั่นคง (Stability) และทนทาน (Durability) โดยตองอยู
ในเกณฑกําหนดของสากล เชน American Concrete Institute (ACI),  U.S Bureau of Reclamation 
Design Standard (U.S.B.R) และตองไดรับการยอมรับจากมาตรฐานของประเทศ เชนสภาวิศวกร   
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(TIS) และมาตรฐานกรมชลประทาน  
(RID Standard) 
  2.  คอนกรีต 
   คุณสมบัติของคอนกรีตลวนและคอนกรีตเสริมเหล็ก จะตองเปนไปตาม
มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตของกรมชลประทาน (มีนาคม 2535) 
   กําลังอัดประลัยของแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุการบม 28 
วันในกรณีที่ไมไดระบุเปนอยางอื่น 
   คอนกรีตเสริมเหล็ก  =   210  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
   คอนกรีตลวน                     =   140 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
  3. เหล็กเสริมคอนกรีต 
   คุณสมบัติใหเปนไปตามมาตรฐานของ มอก.-24-2536 สําหรับเหล็กขอออย 
และ มอก.-20-2543 สําหรับเหล็กกลม 
   หนวยแรงดึงที่ยอมใหของเหล็กเสริมคอนกรีต 
   สําหรับเหล็กกลมชั้น SR24  =   1,200    กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
   สําหรับเหล็กขอออยช้ัน SD30 =   1,500    กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
   โมดูลัสแหงความยืดหยุน  =  2.4x106 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
  4. เหล็กโครงสราง 
   การออกแบบเหล็กโครงสรางใหเปนไปตามมาตรฐานของ วสท.-1003-18   
คุณสมบัติของเหล็กใหใชช้ัน FE-24 ตาม มอก.-116-2517 
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  5. การเสริมเหล็กตานทานการยืดตัวและหดตัว 
   การหาปริมาณเหล็กเสริมเพื่อปองกันการแตกราวใหขึ้นกับพื้นที่หนาตัด
ทั้งหมดของคอนกรีต ถาหนามากกวา 40 เซนติเมตรใหคิดเพียง 40 เซนติเมตรเทานั้น 
   5.1 การเสริมเหล็กอยางนอยที่สุดของอาคาร 
    ใหใชขนาด ∅ 12  มิลลิเมตร ที่ระยะหาง 30 เซนติเมตร สําหรับสวนที่ไม
สัมผัสอากาศหรือเสริมเหล็กสองชั้น 
   5.2 การเสริมเหล็กชั้นเดียวและมีรอยตอหางกันไมเกิน 10.00 เมตร 
    (1) พื้นคอนกรีตที่ไมสัมผัสโดยตรงกับแสงอาทิตย 0.25 % 
    (2) พื้นคอนกรีตที่สัมผัสโดยตรงกับแสงอาทิตย  0.30 % 
    (3) พื้นคอนกรีตที่มีความยาวมากกวา 10.00 เมตร ระหวางรอยตอ 
     - ไมสัมผัสโดยตรงกับแสงอาทิตย 0.35 % 
     -  สัมผัสโดยตรงกับแสงอาทิตย  0.40 % 
    (4) กําแพงและสวนอื่นๆ ของอาคาร จํานวนรอยละรวมของเหล็ก
เสริมในแนวราบ จะตองเทากับจํานวนรวมของเหล็กเสริมที่ผิวทั้งสองดาน 
   5.3 การเสริมเหล็กสองชั้นและมีรอยตอหางกันไมเกิน 10.00 เมตร 
    (1) ผิวหนาสัมผัสกับดิน     0.10 % 
    (2) ผิวหนาไมสัมผัสกับดินและไมถูกกับแสงอาทิตย 0.15 % 
    (3) ผิวหนาไมสัมผัสกับดินและสัมผัสโดยตรงกับแสงอาทิตย  0.20 % 
    (4) ถาชวงหางรอบตอเกิน 10.00 เมตร ในทิศทางใดๆ ที่ขนานกับการ

เสริมเหล็กจะตองเพิ่มเหล็กเสริมในทิศทางนั้นๆ  0.05 % 
    (5) ถาพื้นคอนกรีตถูกยึดไวในแนวใดแนวหนึ่ง ระยะสองเทาจากเสน

ที่ถูกยึดถึงปลายที่ปลอยอิสระ จะพิจารณาใหเสริมเหล็กที่ระยะ
ของรอยตอนอยกวา 10.00 เมตร หรือมากกวา 10.00 เมตร ตาม
รอยละที่กําหนดในหัวขอ (1) ถึง (4)  

 6. การออกแบบความหนาของกําแพง 
  กําแพงยื่นจะตองมีความหนาที่ฐานอยางนอย 20 เซนติเมตร สัดสวนความหนาจริง
ของโคนกําแพงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมทุกๆ 1 เมตร ใหเพิ่มขึ้น 10 เซนติเมตร การออกแบบกําแพงแบบนี้ 
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ไมควรสูงเกิน 6 เมตร หากเกินกวาที่กําหนดใหออกแบบเปนแบบ Counterfort ความกวางของฐาน
กําแพงแบบ Counterfort ประมาณ 0.6-0.7 ของความสูงกําแพง ความหนากําแพงจะมีคาประมาณ 
0.12 เทาของความสูง สวนความหนาของครีบและระยะหาง ใหตรวจสอบความมั่นคงและไมเกิน
คาหนวยแรงที่กําหนด 
 7. การออกแบบกําแพงลาง (Cutoff wall) 
  การออกแบบกําแพงลางจะอยูปลายสุดของ Transition ของอาคารชลศาสตรเพื่อ
ลดการไหลซึมของน้ําลอดใตอาคาร หรือเพื่อปองการไถลเลื่อนของอาคาร 

 ขอแนะนําการพิจารณาความสัมพันธระหวางความลึกของน้ําความลึกของกําแพงลาง
และความหนาของกําแพง เปนดังนี้ 

ความลึกของน้ํา 
(เมตร) 

ความลึกของกําแพงลาง 
(เมตร) 

ความหนาของกําแพง 
(เมตร) 

0.00-1.00 0.60 0.15 
1.01-2.00 0.75 0.20 
2.01-3.00 1.50 0.40 
3.01-4.00 2.00 0.50 

 การเสริมเหล็กในแนวดิ่งของกําแพงลางเหมือนกับเหล็กเสริมในแนวนอนในพื้นของ
ชวงตอเชื่อม (Transition)  ใหเสริมเพียงชั้นเดียวในแนวศูนยกลางของกําแพงลาง 
 8.  รอยตอของอาคารคอนกรีต  
  อาคารประกอบเขื่อนที่มีความยาวมากๆหรือเปนพื้นที่ขนาดใหญ หรือชวงตางๆ
อาจใชเวลาในการกอสรางหลายวัน หรือมีการทรุดตัว แอนตัว จําเปนตองกําหนดใหมีรอยตอเปน
ชวงๆ รอยตอตางๆ ประกอบดวย 
  1. รอยตอเพื่อการกอสราง (Construction Joints) 
   เปนรอยตอที่ใชกับสวนที่เทคอนกรีตแลวใชเวลาเกินกวาระยะเวลาแข็งตัว
คอนกรีตหรือกรณีคอนกรีตปริมาณมาก การกําหนดรอยตอชนิดนี้ควรกําหนดใหรอยตอตรงกับ
ตําแหนงที่โมเมนต มีคานอยที่สุด โดยเหล็กเสริมจะตองวางตอเนื่องกันไปไมตัดขาดออกจากกัน 
เพื่อใหเกิดแรงยึดระหวางโครงสราง 
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  2. รอยตอเพื่อการหดตัว (Contraction Joints) 
   รอยตอยอมใหเกิดการแตกราว อันเนื่องจากการหดตัว 
  3. รอยตอเพื่อการขยายตัว (Expansion Joints) 
   รอยตอที่ยอมใหแตละชิ้นสวนขยายหรือหดตัวตามยาวไดอยางอิสระตามการ
เปลี่ยนแปลงและ/หรือจุดที่ยอมใหมีการทรุดตัวหรือเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 
   รอยตอเพื่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีทั้งการหดตัวและขยายตัว เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหคอนกรีตแตกหักเพราะแรงอัด หรือในทางกลับกันเมื่อคอนกรีตหดตัวจะทาํ
ใหแตกหักไดจากแรงดึง 
   ในงานชลประทานกําหนดใหระยะหางระหวางรอยตอไมเกิน 10 เมตรและ
แตละรอยตอกวาง 1 เซนติเมตร หรือสามารถคํานวณไดจาก 
 =∆ .L   ความกวางของรอยตอ(เซนติเมตร) 
    =L    ระยะหางระหวางรอยตอแตละชวง  (เซนติเมตร) 
   =α    สปส. การขยายตัวตามเสนของคอนกรีต  (เซนติเมตร/องศาเซนเซียส) 
     =t    อุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้น(องศาเซนเซียส) 
  4. รอยตอควบคุม(Control Joints) 
  รอยตอที่ตองการควบคุมไมใหน้ําร่ัวไมวาจะเปนรอยตอในขอ 2 และ 3 จําเปนตอง
มีแผนยางกันน้ํา (Rubber Waterstop) ตลอดความยาวของรอยตอ 

 


