บทที่ 2
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นที่เกี่ยวของ
การออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหวในประทศไทยนั้นมีจุดเริ่มตนจากการที่
เกิดแผนดินไหวที่จังหวัดกาญจนบุรีบริเวณทางเหนือของเขื่อนศรีนครินทรเมื่อวันที่ 22 เม.ย. พ.ศ.
2526 โดยแผนดินไหวที่เกิดขึ้นมีขนาดประมาณ 5 ตามมาตราริคเตอร โดยมีระยะหางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 200 ก.ม. จากแผนดินไหวในครั้งนั้นไดสรางความเสียหายใหกบั อาคาร
บานเรือนโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานครเล็กนอย ทําใหเปนที่มาของการยกรางกฎกระทรวงฉบับที่
49 ซึ่งสามารถประกาศใชไดในป พ.ศ. 2540 โดยกําหนดพื้นที่บังคับเปนจังหวัดทางภาคเหนือ 9
จังหวัดและภาคตะวันตก 1 จังหวัด
สําหรับเนื้อหาโดยทั่วไปของกฎกระทรวงฉบับที่ 49 นั้นมีพื้นฐานมาจากวิธีการ
คํานวณแรงสถิตเทียบเทาของมาตรฐาน UBC1985 อยางไรก็ตามหลักการสําคัญของการ
ออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหวคือการจัดรูปทรงเรขาคณิตของโครงสรางอาคารใหมี
เสถียรภาพตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว, องคอาคารตางๆตองไมวิบัติดวยแรงเฉือนและ
โครงสรางตองมีความเหนียว (Ductility) ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 49 นั้นกําหนดใหโครงสรางมีความ
เหนียวแตในรายละเอียดไมปรากฎขอกําหนดเพื่อการปฎิบัติที่ทําใหโครงสรางมีความเหนียว ดังนัน้
ในการออกแบบจึงตองอางอิงขอกําหนดจากตางประเทศเชนมาตรฐาน UBC หรือ ACI เปนตน
สําหรับขอกําหนดของอาคารตานทานแผนดินไหวในประเทศไทยนั้นในปพ.ศ. 2550
ทางกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งได ป ระกาศใช “มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่ อ
ตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (มยผ.1301-50)” ซึ่งกําหนดรายละเอียดการเสริมเหล็ก
และรูปทรงขององคอาคารที่ใชตานทานแผนดินไหวโดยขอกําหนดในมาตรฐานนี้มีพื้นฐานมาจาก
มาตรฐาน UBC1991, UBC1997 และ ACI318-99 ในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับปานกลางและในป
เดียวกันไดมีการออกกฎกระทรวงแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ที่มีการกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มเติมจาก
กฎกระทรวงฉบับที่ 49 เดิมโดยเพิ่มบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเนื่องจาก
บริเวณนี้ตั้งอยูบนดินออนมาก ซึ่งดินลักษณะนี้มีคุณสมบัติในการขยายคลื่นแผนดินไหวไดจึงทํา
ใหอาคารในพื้นที่ดังกลาวมีความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวในระยะไกล สําหรับในพื้นที่ภาคใต
บางสวนตั้งอยูใกลรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุยซึ่งอาจไดรับผลจากการสั่นสะเทือน
จึงกําหนดใหพื้นที่ภาคใต 7 จังหวัดเปนพื้นที่เฝาระวัง โดยไมตองคํานวณแรงเฉือนที่ฐานแตตองใช
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ขอกําหนดรายละเอียดเหล็กเสริมจากมาตรฐาน มยผ.1301-50 ในการออกแบบโครงสรางในพื้นที่
บริเวณนั้น
สําหรับในประเทศไทยไดมีงานวิจัยดานการออกแบบอาคารตานทานแผนดินไหว
ดังตอไปนี้
Narong Traitruengtatsana ( 1984 ) ไดศึกษาการออกแบบอาคารสูงภายใต
แผนดินไหวระดับปานกลางโดยการสรางแบบจําลองเปน 2 รูปแบบคืออาคาร 7 ชั้นลักษณะ
โครงสรางเปนระบบโครงขอแข็งและอาคาร 7 ชั้นโดยเปนระบบโครงขอแข็งรวมผนังรับแรงเฉือน
โดยใชแรงแผนดินไหว 3 รูปแบบ
1. คลื่น EI centro 1940
2. คลื่นแผนดินไหวจําลองความถี่ 5.6 ริคเตอร ซึ่งจําลองโดยการวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบ 77 ปของโอกาสที่จะเกิดบริเวณกรุงเทพมหานคร
3. แรงสถิตยเทียบเทาของมาตรฐาน UBC1982
ซึ่งไดผลคาความเรงของพื้นดินในกรุงเทพมหานครเทากับ 0.065g (จุดศูนยกลางของ
การเกิดแผนดินไหวอยูในเขตกรุงเทพมหานคร)สําหรับปริมาณวัสดุที่เพิ่มขึ้นนั้นปริมาณเหล็กเสริม
หลักเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 37.02 และคอนกรีตเพิ่มขึ้นรอยละ 16.34 ราคารวมทั้งโครงการเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 6 - 8
วิชัย กาญจการุณ (1985) ไดทําการศึกษาผลของแผนดินไหวตอโครงสรางอาคาร
ใน กรุงเทพมหานคร โดยใชโปรแกรม SIMQKE สรางคลื่นความเรงจําลองของแผนดินไหวที่นาจะ
เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยนําโครงสรางที่มีลักษณะเปนโครงขอแข็งสูง 4, 10 และ 20 ชั้นโดยแตละ
โครงสรางจะใหรับน้ําหนักบรรทุก,แรงลมตามเทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร, แรงสถิตยเทียบเทา
ตามมาตรฐาน UBC (Uniform Building Code) และการสั่นสะเทือนของการสรางแผนดินไหว
จําลอง จากการศึกษาและการสรางแผนดินไหวจําลองขนาดแผนดินไหวรุนแรงสุดที่มีความเปนไป
ไดคือ 5.9 ริคเตอร ภายใตสมมุติฐานวาจุดศูนยกลางของแผนดินไหวอยูหางจากกรุงเทพมหานคร
150 กิโลเมตรโดยใชทฤษฎี การแผกระจายของคลื่นแผนดินไหวผานชั้นดินของ Kanai ไดความเรง
สูงสุดของพื้นผิวดิน 0.021g และผลจากการวิเคราะหโครงสรางนั้น อาคารที่สูงไมเกิน 40 เมตรแรง
แผนดินไหวหรือแรงสถิตเทียบเทาตามมาตรฐาน UBC ทําใหเกิดแรงภายในชิ้นสวนมากกวาแรง
แผนดินไหวจําลองกวารอยละ 30 และ มากกวาผลของแรงลมประมาณรอยละ 10-30 เมื่อโครงขอ
แข็งมีความสูงมากขึ้น( ไมเกิน 70 เมตร )ผลของแรงลมและแรงแผนดินไหวตามมาตรฐาน UBC
จะมี ค า มากกว า ประมาณร อ ยละ 15-20 สํ า หรั บ ผลของแผ น ดิ น ไหวจํ า ลอง โครงสร า งที่ มี
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สติฟเนสมากจะเกิดแรงภายในใกลเคียงกับผลของแรงลมแตสําหรับโครงขอแข็งที่สติฟเนสนอยแรง
ภายในจะลดลงมาก
กรุง อังคนาพร (1992) ทําการศึกษาผลการตอบสนองของอาคารในภาคเหนือและ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยใชขอมูลแผนดินไหวในอดีตรอบประเทศไทย เพื่อประมาณคา
อั ต ราเร ง ของผิ ว ดิ น สเปกตรั ม การตอบสนองช ว งอี ล าสติ ค ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเข ม ของ
แผนดินไหวเพื่อใชในการคํานวณแรงเฉือนที่ฐานของวิธีแรงสถิตยเทียบเทาและคาอัตราสวนความ
เหนียวของตัวอาคารที่เหมาะสมซึ่งการจําลองคลื่นแผนดินไหวไดใชโปรแกรม SIMQKE และ ใช
โปรแกรม Drain – 2D วิเคราะหโครงสรางโดยแบงแบบจําลองเปน 2 รูปแบบคือ
1. อาคารสูง 5 ชั้นสูง 15.1 เมตร
2. อาคารสูง 12 ชั้นสูง 44.2 เมตร
สําหรับอาคาร12 ชั้นนั้นมีคาความธรรมชาติประมาณ 1.2 วินาทีทําใหคา Z สูงถึง
0.46 แตถามีการออกแบบใหจุดตอมีพฤติกรรมเปนจุดหมุนพลาสติกไดคา Z ก็จะลดลงเพราะคา
คาบธรรมชาติจะยาวขึ้นอาคารสูงทั่ว ไปนั้นมักจะออกแบบใหมีความสามารถรับแรงลมก็ควร
พิจารณาออกแบบใหอาคารมีความเหนียวอยางพอเพียงดวย สําหรับอาคารสูง 5 ชั้น นั้น สวนมาก
ไมมีการออกแบบเพื่อรับแรงลม ดังนั้น บริเวณขอตอระหวางเสาและคานจะถึงจุดครากอยาง
รวดเร็วมากจึงตองออกแบบใหสามารถรับแรงแบบวัฎจักรใหไดและมีความเหนียวที่พอเพียง
Tanet Dittapanya (1996) ไดทําการศึกษาโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคาร
โรงเรียน 4 ชั้น ซึ่งตั้งอยูบริเวณความเสี่ยงภัยระดับ 2B ตามมาตรฐาน UBC 1994 (Uniform
Building Code) ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบเปน 3 รูปแบบคือ
1. โครงสรางที่ใชสรางจริง
2. โครงสรางที่นํามาออกแบบโดยไมคิดผลจากแผนดินไหว
3. โครงสรางที่นํามาออกแบบโดยคิดผลจากแผนดินไหว
ซึ่งแรงแผนดินไหวที่กระทํากับอาคารไดใชแรงสถิตยเทียบเทาและรายละเอียดของ
เหล็กเสริมตามมาตรฐาน UBC 1994 ในพื้นที่ระดับ 2B จากผลการวิเคราะหและออกแบบใหมนั้น
ผลที่ไดมาคือคาใชจายของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 และคาใชจายทั้งหมด
ของอาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ในกรณีการเปรียบเทียบของแบบที่ใชสรางจริงกับแบบที่ออกแบบ
ต า นทานแผ น ดิน ไหวและในกรณีก ารเปรี ย บเทีย บระหวา งการออกแบบใหมซึ่ ง ไมคิ ดแรงของ
แผนดินไหวกับการออกแบบซึ่งคิดแรงแผนดินไหวนั้นปริมาณเหล็กเสริมเพิ่มขึ้นรอยละ 37.03
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คาใชจายของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นรอยละ 18.8 และ คาใชจายทั้งหมดของอาคาร
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 4
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