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บทคัดยอ

ขอบังคับดานแผนดินไหวสําหรับประเทศไทยเริ่มตนจากกฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ.
2540) จากนั้นในป พ.ศ. 2550 ไดมีการปรับปรุงกฎกระทรวงดังกลาว โดยที่เนื้อหาหลักที่มีการ
แกไขคือการเพิ่มพื้นที่ควบคุมซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในป พ.ศ. 2550 เชนกัน
กรมโยธาธิการและผังเมืองได เสนอ มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตานทานการ
สั่นสะเทือนของแผนดินไหว (มยผ. 1301-50) ซึ่งมีเนื้อหาดานการพิจารณารูปทรงอาคารและการ
ใหรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงตานทานแรงดัดที่มีความเหนียวจํากัดสําหรับโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผลจากการบังคับใชกฎหมายและมาตรฐานดังกลาวทําใหวิศวกรจําเปนตองมีความ
เข า ใจถึ ง รายละเอี ย ดและพื้ น ฐานของข อ กํ า หนดรวมทั้ ง ผลที่ เ กิ ด ตามมาจากการปฏิ บั ติต าม
ขอบังคับเหลานี้ งานวิจัยนี้นําเสนอผลการศึกษาดานขอกําหนดสําหรับรายละเอียดการเสริมเหล็ก
ที่ ป รากฏใน มยผ. 1301-50 โดยอธิ บ ายประเด็ น สํ า คั ญ และเที ย บกั บ มาตรฐานต น แบบจาก
มาตรฐานของ American Concrete Institute (ACI) และ Uniform Building Code (UBC)
รวมทั้งการเทียบกับหลักปฏิบัติที่ใชกันทั่วไปของมาตรฐานการเสริมเหล็กของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย (ว.ส.ท.) นอกจากนั้น งานวิจัยนี้แสดงผลการศึกษาผลกระทบดานราคาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามข อบังคับแผน ดินไหวของประเทศ โดยศึกษากับอาคารจํานวน 3 หลังและ 24
กรณีศึกษา ผลการเปรียบเทียบพบวา การออกแบบอาคารเพื่อตานทานแผนดินไหวตามขอกําหนด
เหลานี้ทําใหปริมาณเหล็กเสริมเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ รอยละ 3 ถึง 9 และคากอสรางงาน
โครงสรางรวมเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2 ถึง 5 สําหรับอาคารในพื้นที่เฝาระวัง สวนอาคารที่ตั้งบน
ชั้นดินออนมากในบริเวณที่ 1 และอาคารที่ตั้งบนชั้นดินแข็งในบริเวณที่ 2 ปริมาณเหล็กเสริม
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ถึง 25 และคากอสรางงานโครงสรางรวมเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10
ถึง 15
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ABSTRACT

Seismic provision for Thailand was promulgated since 1997 as the
Ministerial Regulation No. 49. This regulation was revised recently as the 2007 version
of the Ministerial Regulation for earthquake resistant design for buildings. The major
amendment of this revision is the imposition of the controlled area extended to cover
Bangkok and its vicinity. In the same year, the Department of Public Works and Town &
Country Planning issued the design standard for earthquake resistant design for
buildings, DPT standard 1301-50. This standard provides the consideration of building
configuration for seismic design and the detailing requirements for reinforced concrete
building at the limited ductile performance. The consequence challenges to Thai
engineers are to understand the basis in these seismic provisions, and the impact of the
application. This research examines detailing requirements in the DPT standard 130150 and discusses relating to the model standards which are from American Concrete
Institute (ACI) and Uniform Building Code (UBC) and the normal practice in Thailand
from Engineering Institute of Thailand (EIT) standard. The cost impact of the application
of these seismic design requirements were comprehensively investigated through 3
buildings with total 24 study cases. The results show that the required reinforcement
and the construction cost for structure are increased approximately 3-9%, and 2-5%,
respectively for buildings in the monitoring zone. For buildings founded on very soft soil
in seismic zone 1 and buildings on stiff soil in seismic zone 2, the required reinforcement
and the construction cost for structure are increased approximately 20-25%, and 1015%, respectively.
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วิ ท ยานิ พ นธ ฉบั บนี้ สํา เร็ จ และสมบูร ณไ ดจ ากบุค คลหลายท า น ผูศึ ก ษาขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจาย ดร.นคร ภูวโรดม เปนอยางสูงในการใหคําแนะนําและความเห็นที่
เปน ประโยชน เ พื่ อ ให วิท ยานิ พ นธฉบั บนี้สํ า เร็ จ อยา งสมบู รณ และขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย ดร. วิโรจน บุญญภิญโญ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นเรศ ลิมสัมพันธเจริญและ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุทัศน ลีลาทวีวัฒน ที่ไดใหความเห็นเพิ่มเติมที่เปนประโยชนในการ
ทํางานวิจัยชิ้นนี้ รวมถึงกิจการรวมคาเอสแอนดวี และ กิจการรวมคาเชค ที่ไดอนุญาติใหผูศึกษา
เขารับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาและสุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวของผู
ศึกษาที่เปนกําลังใจในการศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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สารบัญภาพประกอบ
บทที่
1. บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ
1.3 ขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ
2.ผลงานวิจยั และงานเขียนอื่นที่เกี่ยวของ
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3.1 การกําหนดแรงแผนดินไหวจากกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก
ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการตานทาน แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (พ.ศ. 2550)
3.2 การกําหนดแรงแผนดินไหวจาก มาตรฐาน Uniform Building Code
(UBC 1997)
3.3 ความเหนียวของโครงสราง
3.4 ขอกําหนดทั่วไปขององคอาคารในแตละมาตรฐาน
4. การเปรียบเทียบแรงแผนดินไหวของมาตรฐาน UBC1997
และกฎกระทรวงแผนดินไหว พ.ศ. 2550
5. การเปรียบเทียบขอกําหนดของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตานทานแผนดินไหวของแตละมาตรฐาน
6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร
7. สรุปผลการศึกษาวิจัย
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. การเปรียบเทียบแรงลมจากกฎกระทรวงฉบับที่ 6 กับ
แรงแผนดินไหวจากกฎกระทรวงแผนดินไหว พ.ศ. 2550
ภาคผนวก ข. ตัวอยางรายการคํานวณอาคารพักอาศัย 7 ชั้น
ประวัติการศึกษา
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สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

ตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคาร
สัมประสิทธิ์ของโครงสรางอาคารที่รับแรงแนวราบ
สัมประสิทธิ์ของชั้นดิน
คาพารามิเตอรในการเปรียบเทียบในพืน้ ที่เสี่ยงภัยระดับต่ํา
บนดินออนมาก
คาพารามิเตอรในการเปรียบเทียบในพืน้ ที่เสี่ยงภัยระดับปานกลาง
บนดินแข็ง
คาพารามิเตอรในการเปรียบเทียบในพืน้ ที่เสี่ยงภัยระดับต่ํา
บนดินออนมากโดยใชตวั คูณเกี่ยวกับการใชอาคารสูงสุด
คาพารามิเตอรในการเปรียบเทียบในพืน้ ที่เสี่ยงภัยระดับปานกลาง
บนดินแข็งโดยใชตัวคูณเกีย่ วกับการใชอาคารสูงสุด
คาพารามิเตอรในการเปรียบเทียบในบริเวณที่ 1 และ บริเวณที่ 2
ในประเทศไทย
การเปรียบเทียบขอกําหนดของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตานทานแผนดินไหวของแตละมาตรฐาน
ปริมาณวัสดุสาํ หรับงานโครงสรางของอาคาร 3 ชั้น
ปริมาณวัสดุสาํ หรับงานโครงสรางของอาคาร 7 ชั้น
ปริมาณวัสดุสาํ หรับงานโครงสรางของอาคาร 15 ชั้น
ปริมาณวัสดุสาํ หรับงานโครงสรางของอาคาร 3 ชั้นบริเวณเฝาระวัง
ปริมาณวัสดุสาํ หรับงานโครงสรางของอาคาร 7 ชั้นบริเวณเฝาระวัง
ปริมาณวัสดุสาํ หรับงานโครงสรางของอาคาร 15 ชั้นบริเวณเฝาระวัง
ปริมาณวัสดุสาํ หรับงานโครงสรางของอาคาร 7 ชั้น
บริเวณเฝาระวัง(เหล็กปลอกRB9)
ปริมาณวัสดุสาํ หรับงานโครงสรางของอาคาร 15 ชั้น
บริเวณเฝาระวัง(เหล็กปลอกRB9)
ราคาคากอสรางในงานโครงสรางของอาคาร 3 ชัน้ (บาท)
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ราคาคากอสรางในงานโครงสรางของอาคาร 7 ชัน้ (บาท)
ราคาคากอสรางในงานโครงสรางของอาคาร 15 ชั้น (บาท)
ราคาคากอสรางในงานโครงสรางในบริเวณเฝาระวัง (บาท)
ราคาคากอสรางหลังจากลดขนาดเหล็กปลอกในงานโครงสราง
ในบริเวณเฝาระวัง (บาท)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในคาน 1 แถวเนือ่ งจากแรงแผนดินไหว
ในบริเวณที่ 1 โดยใชการรวมน้ําหนักบรรทุกของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (ก.ก.)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในคาน 1 แถวเนือ่ งจากแรงแผนดินไหว
ในบริเวณที่ 1 โดยใชการรวมน้ําหนักบรรทุกของ ว.ส.ท. 1008 – 38 (ก.ก.)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในคาน 1 แถวเนือ่ งจากแรงแผนดินไหว
ในบริเวณที่ 2 โดยใชการรวมน้ําหนักบรรทุกของกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (ก.ก.)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในคาน 1 แถวเนือ่ งจากแรงแผนดินไหว
ในบริเวณที่ 2 โดยใชการรวมน้ําหนักบรรทุกของ ว.ส.ท. 1008 – 38 (ก.ก.)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในคาน 1 แถวในบริเวณเฝาระวัง
โดยใชการรวมน้ําหนักบรรทุกของกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (ก.ก.)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในคาน 1 แถวในบริเวณเฝาระวัง
โดยใชการรวมน้ําหนักบรรทุกของ ว.ส.ท. 1008 – 38 (ก.ก.)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในคาน 1 แถวหลังจากลดขนาดเหล็กปลอก
จาก DB12 เปน RB9 ในบริเวณเฝาระวังโดยใชการรวมน้ําหนักบรรทุก
ของกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (ก.ก.)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในคาน 1 แถวหลังจากลดขนาดเหล็กปลอก
จาก DB12 เปน RB9 ในบริเวณเฝาระวังโดยใชการรวมน้ําหนักบรรทุก
ของ ว.ส.ท. 1008 – 38 (ก.ก.)
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมในเสาของอาคารเนื่องจากแรงแผนดินไหว
การเพิม่ ขึ้นของเหล็กเสริมของเสาของอาคารในพืน้ ที่เฝาระวัง
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คาพารามิเตอรในการเปรียบเทียบในพืน้ ที่เสี่ยงภัยระดับต่ําบนดินออนมาก 21
โดยใชตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคารสูงสุด
การเปรียบเทียบแรงแผนดินไหวพืน้ ที่เสีย่ งภัยระดับปานกลางบนดินแข็ง
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โดยใชตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคารสูงสุด
การเปรียบเทียบแรงแผนดินไหวในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ในประเทศไทย 23
แผนผังอาคาร 3 ชั้น
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