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บทคัดย่อ
ตามประกาศกฎกระทรวง พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้พื้นที่ที่รับผลกระทบ
จากแรงแผ่ น ดิ น ไหวออกเป็ น 3 บริ เวณ ตามลำดั บ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหว กฎกระทรวง พ.ศ.2564 บริเวณที่ 3 ได้ระบุ
ถึงอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร หรือ 3 ชั้นขึ้นไป และ อาคารอยู่อาศัย
ที่ ดำเนิ น การตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด สรรนั้ น ซึ่ งเป็ น อาคารที่ มี ก าร
ก่อสร้างปริมาณสูงในปัจจุบัน การออกแบบอาคารตามข้อกำหนดดังกล่าว
ให้ต้านทานแผ่นดินไหวด้วยนั้นทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น การศึกษานี้จึงได้ทำ
การวิ เคราะห์ ร าคาค่ า ก่ อ สร้ า งที่ เพิ่ ม ขึ้ น กั บ อาคารที่ ท ำการออกแบบ
โครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-3 ชั้น
ก่อสร้างในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ในบริเวณที่ 3 ตามกฎกระทรวง
พ.ศ. 2564) โดยมีอัตราเร่งตอบสนองที่ 0.2 วินาที คือ 1.080g การศึกษา
ครั้งนี้ทำการวิเคราะห์อาคารด้วยวิธีสถิตเทียบเท่าและวิธีพลศาสตร์เชิงเส้น
ตามที่กำหนดในมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 ผลการวิเคราะห์พบว่า วิธี
สถิ ต เที ย บเท่ า และพลศาสตร์ เชิ ง เส้ น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ า งงาน
โครงสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 8-10 เมื่อเทียบกับอาคารที่มิได้ออกแบบรับแรง
แผ่นดินไหวและมิได้เ สริมเหล็กให้ มีความเหนียวตามมาตรฐานของ มยผ.
1301/1302-61
คำสำคัญ: ค่าก่อสร้าง, อาคารเตี้ย , การออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหว,
วิธีสถิตเทียบเท่า, วิธีพลศาสตร์

of construction nowadays. The design of buildings in
accordance with such requirements to resist earthquakes leads
to an increase in construction costs. Thus, in this paper, the
low-rise buildings designed to resist the earthquake load are
studied for an increase in construction costs. The reinforced
concrete buildings with 2-3 stories constructed in Muang,
Chiangmai (Area No. 3 according to the Ministerial Regulation
B.E. 2564) that possesses a ground response acceleration at 0.2
sec. equal to 1.080g are investigated. This study analyzes the
buildings by using two approaches, i.e. the equivalent static
method and linear dynamics ( modal response spectrum
analysis) according to DPT Standard 1301/ 1302-61. From the
analysis result, the construction costs from structural design by
using the equivalent static method and modified response
spectrum analysis increase about 8-10 percent comparing with
the buildings that are not designed and not ductile to
withstand the earthquake load according to DPT Standard
1301/1302-61.
Keywords: Construction cost, low-Rise buildings, earthquakeresistance design, equivalent method, dynamic method

Abstract

1. บทนำ

According to the Ministerial Regulation B. E. 2564, the
earthquake-affected areas are designated as three categories
depending on severity of the earthquake load. The Area No. 3
according to the Ministerial Regulations B. E. 2564 identifies
buildings with heights from 10 meters or 3 stories or above as
well as housing estates. These are buildings with high volume

ในปัจจุบัน การออกแบบอาคารในการต้านทานแรงแผ่ นดินไหว ได้มี
กำหนดกฎกระทรวงใหม่ “กฎกระทรวง กำหนดการรั บ น้ ำหนั ก ความ
ต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่น สะเทื อนของแผ่ นดิน ไหว พ.ศ.2564 [1]” ได้ แบ่งพื้ นที่ ตามความ
รุนแรงของแผ่นดินไหวเป็น 3 บริเวณ เป็นบริเวณเฝ้าระวัง, บริเวณได้รับ
ผลกระทบระดับความมั่นคงแข็งแรง และระดับผลกระทบระดับสูง ซึ่งใน
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ข้อกำหนด บริ เวณที่ 3 ได้พิ จารณาถึ งอาคารสู งตั้ งแต่ 3 ชั้น ขึ้ นไป และ
อาคารอยู่อาศัยและอาคารพานิชย์ที่ดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ที่ดิน เนื่องด้วยอาคารประเภทดังกล่าวในการออกแบบและก่อสร้างยังไม่มี
การนิยมออกแบบหรือก่อสร้างอาคารลักษณะดังกล่าวให้สามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวมากนัก โดยการศึกษาที่ผ่านมา
อมรชั ย และชานนท์ (2563) [5] ได้ท ำการศึกษาผลกระทบของแรง
แผ่นดินไหวที่กระทำกับอาคาร คสล. สูง 4 ชั้น วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะ
2 มิ ติ โดยใช้ ค่ าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรัม ตามมาตรฐาน มยผ.
1301/1302-61 [3] พบว่าอาคารมีความเสียหายรุงแรงบริเวณเสาและคาน
เกินกว่าระดับความคงทนของโครงสร้างได้
อดิเทพ และทรงพล(2564) [6] ได้ศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุ
คอนกรีตและเหล็กเสริมในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว ตาม
มาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 [3] นั้น โดยพิจารณาที่ ตั้งอาคารบริเวณ
ด่ า นมะขามเตี้ ย จ.กาญจนบุ รี โดยพิ จ ารณาอาคารสู ง 1 -4 ชั้ น พบว่ า
ปริ ม าณขนาดของโครงสร้า งมี ข นาดเพิ่ ม ขึ้ น และมี ป ริม าณวั สดุ ก่ อ สร้า ง
คอนกรีต เหล็ ก เสริม และวัสดุ ก่ อสร้างเพิ่ม ขึ้ นเนื่ องจากแรงกระทำจาก
วิ ธี ก ารออกแ บบ Modified Response Spectrum Analysis (MRSA)
เป็นหลัก
เนื่ อ งจากข้ อ กำหนดจากกฎกระทรวงดั ง กล่ า ว งาน วิ จั ย นี้ จึ ง ได้
ทำการศึกษาราคาค่าก่อสร้างที่อาจจะเพิ่มขึ้นของอาคารเตี้ย ที่มีความสูง
ประมาณ 2-3 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้อาศัยและทางพานิชย์เป็นจำนวณมาก
ในปั จจุบั น โดยทำการออกแบบอาคารต้ านทานแผ่น ดิ นไหวเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2654 [1] และเปรียบเทียบกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบ
อาคารให้ ต้ านทานแผ่ น ดิ น ไหว โดยพิ จารณาให้ อ าคารตั้ งอยู่ ที่ อ.เมื อ ง
เชี ย งใหม่ จ.เชี ย งใหม่ ซึ่ งในพื้ น ที่ ดั งกล่ า วมี ค่ า ความเร่ ง ตอบสนองเชิ ง
สเปกตรัม SS = 1.080g และที่ S1 = 0.317g โดยในส่วนการการวิเคราะห์
ใช้ โ ปรแกรมไฟไนต์ เ อลิ เมนต์ (ETABS) ในการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบ
โครงสร้ างอาคารให้ ต้ า นทานแรงแผ่ น ดิ น ไหว ทั้ งวิ ธี แ รงสถิ ต เที ย บเท่ า
(Equivalent Static Force หรือ Equivalent Lateral Force, ELF) และ
วิธี พ ลศาสตร์ (Dynamic load) เป็ น วิธี ส เปกตรั ม ตอบสนองแบบโหมด
(Modal Response Spectrum Analysis, MRSA) และการวิ เคราะห์ วิ ธี
ปรั บ ปรุ ง การตอบสนองแบบโหมด (Modified Response Spectrum
Analysis, MRSA) ตามมาตรฐานของ มยผ.1301/1302-61 [3] และนำผล
การออกแบบทำการประมาณราคาค่าก่อสร้างที่เปลี่ยนไป เทียบกับอาคารที่
ไม่ได้ออกแบบอาคารให้ต้านแรงแผ่นดินไหว

ก่อสร้าง เช่น เหล็กเสริมคอนกรีต ปริมาณคอนกรีต ปริมาณไม้แบบที่ใช้ใน
การก่ อสร้า ง และค่ าแรงงานที่ เพิ่ม ขึ้นเนื่ องจากขนาดอาคารที่เปลี่ ยนไป
ภายใต้การออกแบบอาคารให้ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดย
การวิเคราะห์โครงสร้างเป็นลักษณะ 3 มิติ พิจารณาให้อาคารตั้งอยู่บนพื้นที่
ประเภท “ง” ซึ่งจำเป็นต้องออกแบบอย่างเข้มงวดที่สุด และเป็นบริเวณที่มี
แรงแผ่นดินไหวกระทำทั้ง 2 ทิศทางพร้อมกัน

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย

Seismic base shear :

2.1 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย

โดยที่ค่า Seismic response coefficient, Cs คำนวณจากสมการที่ (2)

งานวิจัยนี้ศึกษาอัตราค่าก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากการออกแบบ
อาคารให้ต้านทานแรงสั่นสะเทื อนของแผ่ นดินไหว ตามมาตรฐาน มยผ.
1301/1302-61 [3] สำหรับอาคารพักอาศัย คสล. 2 ชั้น และอาคารพั ก
อาศัยรวม คสล. 3 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่นิยมก่อสร้างในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นสำหรับประมาณราคาค่า

2.2 ขอบเขตของงานวิจัย
2.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างใช้ การสร้างแบบจำลองโครงสร้างด้ วย
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ ETABS [7] โดยการวิจัยพิจารณาการออกแบบ
โครงสร้าง คสล. เท่านั้น ยกเว้นส่วนของฐานราก คสล. เนื่องจากแต่ละพื้น
ที่ ดิ น มี คุ ณ สมบั ติ แ ตกต่ า งกั น มาก ชั้ น ดิ น ที่ ใช้ พิ จ ารณาในการวิเคราะห์
โครงสร้าง เป็นชั้นดินประเภท ปกติ (D) การวิเคราะห์นี้มิได้พิจารณาผลของ
ผนังอิฐก่อ ตามมาตรฐานของ มยผ.1301/1302-61 [3]
2.2.2 การออกแบบอาคารด้านกำลังของวัสดุ กำหนดกำลังประลัยของ
คอนกรีต ที่ 28 วั น fc’ 240 ksc. เหล็ ก เสริ ม หลัก ของโครงสร้ างใช้เกรด
SD 40 (fy > 4,000 ksc.) และเหล็ กเสริ มรอง เกรด SR 24 (fy > 2,400
ksc.) และการกำหนดน้ำหนักที่กระทำกับโครงสร้างใช้ตามกฎกระทรวง [6]
2.2.3 คุ ณ สมบั ติ ข องหน้ า ตั ด องค์ อ าคาร คาน คสล. เป็ น ลั ก ษณะ
สี่เหลี่ยมผื่นผ้าขั้นต่ำ ขนาด 0.20x0.40 ม. เสา คสล. ขนาด 0.20x0.20 ม.
เป็ นสี่ เหลี่ ยมจั ตุรั สเท่า นั้น ในกรณี ต้อ งเปลี่ย นขนาดจะพิจ ารณาเป็ นเสา
คสล. หน้ า ตัด จั ตุรั ส เช่ น เดี ยวกั น พื้ น สำหรั บ ระเบี ย งอาคารและสำหรั บ
ห้องน้ำภายในอาคารพิจารณาโครงสร้างเป็นพื้น คสล. หล่อในที่มีความหนา
0.10 ม. และพื้นภายในห้องเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง หนา 0.05 ม. และ
มีคอนกรีตทับหน้า แผ่นพื้นสำเร็จรูป (Topping) หนา 0.05 ม.

3. การออกแบบอาคารต้านการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 [3]
3.1 วิธีแรงสถิตเทียบเท่า (Equivalent Static Force) [3]
วิธีแรงสถิตเทียบเท่านั้น เป็นวิธีการวิเคราะห์และคำนวณหาผลของแรง
เฉือนที่ฐานของคาร (Seismic base shear, V ) ซึ่งแรงที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับ
ผลของค่ า สัมประสิ ทธิ์การตอบสนองของแรงสั่ นสะเทือนของแผ่น ดินไหว
(Seismic response coefficient, Cs ) และขึ้นกับน้ำหนักของโครงสร้างอา
ประสิท ธิผลของอาคาร (Effective seismic weight, W ) โดยสามารถหา
ผลของแรงเฉือนดังกล่าวได้จากสมการที่ (1)
V = Cs W

I
Cs =Sa  
R

โดยที่ S a คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ
ทีค่ าบการสั่นพื้นฐานของอาคาร หน่วย g
I
คือ ค่าตัวประกอบความสำคัญของอาคาร
และ R คือ ค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองของอาคาร

STR57-2

(1)
(2)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 จ.เชียงราย

โดยที่หาก C S ที่คำนวณได้มี < 0.01 กำหนดให้ใช้ค่าเท่ากับ 0.01 [3]
คาบการสั่นพื้นฐาน (Fundamental Period, T ) มีหน่วยเป็นวินาที (s)
สามารถคำนวณจากสูตรการประมาณค่า ดังนี้
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
T=0.02H
(3)
อาคารโครงสร้างเหล็ก
T=0.03H
(4)
โดยที่ H คือ ความสูงของอาคารวัดจากพื้นดินมีหน่วยเป็นเมตร (m.)
การกระจายแรงเฉือนที่ฐานให้เป็นแรงกระทำด้านข้างต่ออาคารในชั้น
ต่ า งๆของอาคาร (Vertical Distribution of Seismic Forces) สามารถ
คำนวณจากสมการที่ (5) และ (6)
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ค่าแรงเฉือนที่ฐานจากการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ (Total Base Shear, Vt )
และสำหรับตัวคูณปรับแก้ค่าที่ใช้ในการคำนวณปรับผลของแรงเฉือนที่ฐาน
นั้น ( S F ) ให้ใช้ตามสมการที่ (8) แต่ในงานวิจัยนี้จะใช้ผลการวิเคราะห์ด้วย
วิธี SRSS เนื่ องจากสามารถใช้ ปรับ แก้ ใช้งานกับวิ ธี Modified Response
Spectrum Analysis (MRSA) [3] ตามสมการที่ (9) ได้ง่าย
Vt =

I
Vb2,1e + Vb2,2e + Vb2,3e +
R

(7)

โดยที่ Vb ,ie คือ แรงเฉือนที่ฐานในโหมด i ของระบบยืดหยุ่นเชิงเส้น
ค่าแรงเฉือนที่ฐานที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ (Modal Base
Fx = CvxV
(5) Shear, Vt ) ซึ่งหากคำนวณจากการรวมการตอบสนองของโหมดต่างๆ ตาม
และ
สมการที่ (7) แล้วมีค่าน้อยกว่า 85% ของค่าแรงเฉือนที่ฐาน (Base Shear,
k
wh
(6) V ) ที่ได้จากวิธีแรงสถิตเทียบเท่า จะต้องปรับค่าแรงภายในของโครงสร้างที่
Cvx = n x x
ใช้ ในการออกแบบด้ว ยวิธี เชิ งพลศาสตร์ โดยคูณ ด้ วยตั วประกอบปรับ ค่ า
wi hik

i =1
(Scaling Factor, S F ) ที่คำนวณจากสมการที่ (8) ดังนี้
โดยที่ Vertical distribution factor, Cvx คือตัวประกอบกระจายในแนวดิ่ง
V
wi และ wx คือ น้ำหนักโครงสร้างประสิทธิผลของชั้น i และ x
(8)
S F = 0.85
Vt
ตามลำดับ หน่วย นิวตัน (N)
โดยที่ ไม่ จำเป็น ต้องทำการคูณ ปรับค่าการเปลี่ยนตำแหน่งพื้น (Floor
hi และ hx
คือ ความสูงที่ระดับ i และ x ตามลำดับ (m.)
Displacements) และการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Story Drifts) ที่ได้
k
คือ ค่าสัมประสิทธิ์กำหนดรูปแปปการกระจายแรง จากการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์
ซึง่ มีค่าดังนี้
การคำนวณค่าแรงเฉือนสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างแนวดิ่ง
k = 1.0
เมื่อ T  0.5 วินาที
เป็นรายชิ้นส่วน (Individual Vertical Member) สำหรับโหมดที่มีค่า Mass
k = 1+

k = 2.0

T − 0.5
2

เมื่อ 0.5  T  2.5 วินาที
เมื่อ T  2.5 วินาที

Participation ratio สู งที่ สุ ด ของการสั่ น ไหวในแต่ ล ะทิ ศ ทางในแนวราบ
จะต้องทำการคูณค่าแรงเฉือนสูงสุดของชิ้นส่วนนั้น ในระบบยืดหยุ่นเชิงเส้น
ด้วย

3.2 วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมด (Modal Response Spectrum
Analysis) [3]
การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบด้วยวิธีสเปกตรัมการตอบสนอง
แบบโหมด (Modal Response Spectrum Analysis) [3] จะต้อ งทำการ
วิเคราะห์โครงสร้างเพื่อคำนวณหาค่าคาบการสั่นและรูปร่างโหมดธรรมชาติ
ของการสั่นไหวของโครงสร้างอาคารนั้นๆ สำหรับการออกแบบที่ใช้ในการ
วิเคราะห์วิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด จะต้องเป็น สเปกตรัมสำหรับ
อัตราส่วนความหน่วงที่สอดคล้องกับอัตราส่วนความหน่วงของอาคารที่กำลัง
ออกแบบนั้น โดยจำนวนโหมดที่พิจารณาจะต้องสอดคล้องและเพียงพอที่จะ
ทำให้ผลรวมของน้ำหนักประสิทธิผลเชิงโหมด (Effective Modal Weight,
or Modal Weight Participation) มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนัก
ประสิทธิผลทั้งหมดของอาคาร [3]
หากคำนวณหาค่ าแรงเฉื อ นรวมที่ ฐาน (Total Base Shear, Vt ) ซึ่ ง
พิจารณาจากการรวมผลหลายโหมดด้วยกัน โดยรวมแบบวิธีรากที่สองของ
ผลรวมของค่ากำลังสอง (Square Root of Sum of Squares, SRSS) หรือ
รวมด้วยวิธีการรวมแบบสมบูรณ์ของค่ากำลังสอง (Complete Quadratic

SF I o
R

โดยที่  0 คือตัวประกอบกำลังส่วนเกิน และ S F คือตัวคูณ

ปรั บ ค่า ตามสมการ (8) สำหรับ โหมดอื่น ๆ ให้ คู ณ ค่ าแรงเฉื อ นสูง สุด ของ
ชิ้นส่วนนั้นในระบบยืดหยุ่นเชิงเส้นด้วย I จะได้ค่าแรงเฉือนที่ต้องต้านทาน
เพื่อใช้ในการออกแบบกำลังรับแรงเฉือนของชิ้นส่วนโครงสร้างแนวดิ่ งตาม
สมการที่ (9) ซึ่ ง เรี ย กว่ า วิ ธี Modified Response Spectrum Analysis
(MRSA) [3]
S V 
V = I  F 0 1e  + V22e + V32e +
R


2

(9)

โดยที่ V1e ,V2 e และ V3e คือ แรงเฉือนในระบบยืดหยุ่นเชิงเส้นในโหมด
ที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ ในการออกแบบแรงเฉือ นที่ใช้ในการออกแบบ
โครงสร้างเสาที่ใช้ตัวประกอบกำลังส่วนเกิน ค่าที่วิเคราะห์ได้จากสมการที่ 9
นั้นถือว่าเป็นการคูณตัวประกอบกำลังส่วนเกินไปแล้วไม่ต้องทำการคูณซ้ำอีก
ครั้งตามข้อกำหนดในมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 [3]

4. อาคารตัวอย่างและผลการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง

การวิเคราะห์ โครงสร้ างเพื่อ หาแรงภายในของอาคารตัว อย่ างจะใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ โครงสร้างไฟไนต์เอลิเมนท์ ETABS [7] ในการจำลอง
Combination, CQC) โดยที่ทุ ก โหมดนั้ นจะถูก คูณ ด้ วยค่า I R จึงจะได้ และวิเคราะห์โครงสร้าง โดยเป็นโครงสร้างอาคารพักอาศัย คสล. สูง 2 ชั้น
(รูปที่ 1) ความกว้าง 5.55 ม. ยาว 11.60 ม. ความสูงของอาคารจากพื้นดิน
STR57-3
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ถึงยอดหลังคาความยาวรวม 7.10 ม. และอาคารพักอาศัยรวม คสล. 3 ชั้น
(รูปที่ 2) ความกว้าง 8.50 ม. ยาว 31.00 ม. และความสูงของอาคารจาก
พื้นดินถึงยอดหลังคาความยาวรวม 11.70 ม. ขนาดขององค์อาคารเริ่มต้น
การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบเป็นไปตามหัวข้อที่ 2.2.3 โดยฐานราก
ของอาคารนั้ นกำหนดให้เป็นแบบยึดแน่น (Fixed) และรายละเอียดของ
น้ำหนักที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างทั้ง 2 อาคาร แสดงดังตารางที่ 1

4.1.2 ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมแบบโหมด [3]
ค่าของแรงแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบนั้ น จะอยู่ในลักษณะของ
แรงเฉือนกระทำที่ฐาน (Total Base Shear) โดยกำหนดให้โครงสร้างมีค่า
ความหน่ ว ง (Damping ratio) โดยประมาณ 5% และมี ค่า ตั ว แปรและ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 และมีค่า SS = 1.080g และที่
S1 = 0.317g แล้วทำการนำค่าไปกำหนดเป็น Response Spectrum ได้
ดังแสดงในรูปที่ 4 ในการกระทำกับโครงสร้างของอาคารในทิศทาง แกน X
และ แกน Y ตามลำดับ

รูปที่ 1 แบบจำลองอาคาร คสล. 2 ชั้น
(กว้าง 5.55 ม. ยาว 11.60 ม. สูง 7.10 ม.)

รูปที่ 4 Response Spectrum สำหรับวิธีตอบสนองแบบโหมด

และในกรณี สำหรับการหาแรงเฉือนใช้ออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างใน
แนวดิ่ ง (Individual Vertical member) แรงเฉื อ นที่ ต้ องการใช้ค ำนวณ
และออกแบบโครงสร้าง จะใช้แรงเฉือนตามสมการที่ (9) และใช้การปรับค่า
ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมตามวิธี Modified Response Spectrum
Analysis (MRSA) [3] โดยจะพิจารณาปรับค่าแรงเฉือนในส่วนของโหมดที่
มี Mass Participation Ratio สูงที่สุดเป็นหลัก

รูปที่ 2 แบบจำลองอาคาร คสล. 3 ชั้น
(กว้าง 8.50 ม. ยาว 31.00 ม. สูง 11.70 ม.)

4.1 ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่ใช้ออกแบบ
4.1.1 ค่าความเร่งตอบสนองสำหรับวิธีแรงสถิตเทียบเท่า [3]
ค่าของแรงแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบนั้ น จะอยู่ในลักษณะของ
แรงเฉือนกระทำที่ฐาน (Total Base Shear) โดยกำหนดให้โครงสร้างมีค่า
ความหน่ ว ง (Damping ratio) โดยประมาณ 5% และมี ค่า ตั ว แปรและ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 และมีค่า SS = 1.080g และที่
S1 = 0.317g แล้วทำการนำค่าไปกำหนดเป็น Response Spectrum ได้
ดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อใช้เป็นสเปกตรัมตอบสนองอาคารในทิศทางทั้งใน
แกน X และ แกน Y ของอาคารตามลำดับ ที่ คาบธรรมชาติ T = 0.234
วินาที ที่คำนวณได้จากสมการที่ (3)

4.1.3 ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดใช้ในการออกแบบ
การวิ เคราะห์ แ ละการออกแบบโครงสร้ า ง จำเป็ น ต้ อ งกำหนดค่ า
พารามิ เตอร์ ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น ขอบเขตในการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบ
โครงสร้าง โดยกำหนดค่า พารามิเตอร์ ต่างๆ ที่ใช้ในวิเคราะห์โครงสร้าง มี
ขนาดเสา คสล. เริ่มที่ขนาด 0.20x0.20 ม. คาน คสล. 0.20x0.40 ม. ทั้ ง
สองอาคาร และ พารามิเตอร์ อื่นๆ แสดงดังตารางที่ 1 สำหรับพารามิเตอร์
ด้านกำลังของวัสดุโครงสร้าง แสดงดังตารางที่ 2 และการรวมแรงกระทำต่อ
อาคาร แสดงดังตารางที่ 3 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบ

รูปที่ 3 Response Spectrum สำหรับวิธีแรงสถิตเทียบเท่า
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No.

พารามิเตอร์

1

Location

2

Design Category

Detail
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
ง

3

Importance Factor

1

4

Soil Type

D

5

Damping

6

Framing Type

5%
Moment
Resisting Frame
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7

Lateral Resisting Frame Type

8

Response Modification factor, R

Intermediate
Moment Frame
5

9

System Overstrength Factor, Ω0

3

10

Deflection Amplification Factor, Cd

4.5

11

SS

0.963

12

S1

0.248

13

Mass Source

100% DL

14

Superimposed dead load

120 KSM.

15

Live load

200 KSM.

16

Brick Wall

90 KSM.

17

Building Height

11.70 m.

ในการออกแบบเหล็กปลอกในโครงสร้ างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ ก
สำหรับเหล็กปลอกเสา จะกำหนดให้การออกแบบเหล็กปลอกต้องไม่น้อย
ไปกว่าที่กฎกระทรวงกำหนด [1] ตามรายละเอียดดังนี้

คานบน

ldh
≤ 0.5S0

l0

ข้องอมาตรฐาน 90 องศา
หรือระยะฝังเพียงพอที่จะพัฒนา
กำลังถึงจุดคราก
เหล็กปลอกระยะเรียง ≤ S0
เหล็กปลอกระยะเรียง ≤ 2S0

Hc

ระยะการต่อเหล็กเสา
ความลาดเอียงไม่มากกว่า 1:10

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุ
No.

พารามิเตอร์

1

Compressive strength of concrete

2

Deformed Bar

3

Round Bar

4

Solid Plank

เหล็กปลอกระยะเรียง ≤ S0

l0

Detail
240 ksc. Cylinder
at 28 days.
Grade SD40

≤ 0.5S0
ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงเฉือน

คานล่าง
≤ 0.5S0

l0

Grade SR24
For Live Load > 200
KSM.
0.05 M. THK.

c1

Av =

c1s
3 fy

เหล็กปลอกระยะเรียง ≤ S0

c1 > c2
c2

ตารางที่ 3 Load Combinations [3]

รูปที่ 5 รายละเอียดการเสริมเหล็กในเสาตามกฎกระทรวง [1]

No.

Method of load combination

Detail

1

Gravity

2

Response Spectrum Analysis

3

Response Spectrum Analysis

4

Response Spectrum Analysis

5

Response Spectrum Analysis

6

Response Spectrum Analysis

7

Response Spectrum Analysis

8

Response Spectrum Analysis

9

Response Spectrum Analysis

1.4DL + 1.7LL
0.9DL + 1.0EQX +
0.3EQY
0.9DL + 0.3EQX +
1.0EQY
0.9DL - 1.0EQX 0.3EQY
0.9DL - 0.3EQX 1.0EQY
0.75(1.4DL + 1.7LL)
+ 1.0EQX + 0.3EQY
0.75(1.4DL + 1.7LL)
+ 0.3EQX + 1.0EQY
0.75(1.4DL + 1.7LL)
- 1.0EQX - 0.3EQY
0.75(1.4DL + 1.7LL)
- 0.3EQX - 1.0EQY

10

เพิ่มกำลังแรงแผ่นดินไหวเป็น 2 เท่าสำหรับ
Load Case ที่ 2–9

2 x EQ (LC2 – LC9)

11

Modified Response Spectrum Analysis

ใช้ Load
Combination ตาม
Load Case ที่ 2-9

ในกรณีเหล็กปลอกเดี่ยว จะต้องเสริมเหล็กปลอกเดี่ยวให้มีระยะเรียง
ทางขวาง (S) ตลอดช่วงความยาวที่วัดออกมาจากขอบของข้อต่อเสา (l0) ไม่
มากกว่าค่า S0 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุดของค่าตามรายการดังนี้
1. 8 ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมตามยาวที่มีขนาดเล็กสุด
2. 24 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอก
3. ครึ่งหนึ่งของมิติที่เล็กที่สุดของหน้าตัดเสา (c2)
4. 300 มม.
และเหล็กปลอกแรกจะต้องอยู่ห่างจากขอบของข้อต่อ โครงสร้างเป็ น
ระยะไม่มากกว่า 0.5So
สำหรับความยาว lo จะต้องไม่น้อยกว่าค่าที่มากที่สุดของค่า ดังต่อไปนี้
1. หนึ่งในหกของความสูงจากขอบถึงขอบของเสา (HC / 6)
2. มิติที่มากที่สุดของหน้าตัดเสา (c1)
3. 500 มม.
ข้อต่อระหว่างเสาและคาน หรือระหว่างเสาและแผ่นพื้นในกรณี แผ่น
พื้ น ไร้ ค านจะต้ อ งมี ก ารเสริ ม เหล็ ก ปลอกเดี่ ย วเป็ น ปริ ม าณไม่ น้ อ ยกว่ า
พื้นที่หน้าตัดรวมของเหล็กปลอกเดี่ยว (Av หน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร) ที่
คำนวณจากสมการที่ (10)
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Av =

โดยที่

c1 s
3 fy

(10)

s คือ ระยะเรียงของเหล็กตามขวาง (mm.)
f y คือ กำลังครากของเหล็กปลอกเดี่ยว (MPa)

โดยที่เหล็กเสริมนี้จะต้องเสริมภายในเสาเป็นความลึกไม่น้อยกว่าความ
ลึกของคานที่ลึกที่สุดที่ข้อต่อนั้น
ระยะเรียงของเหล็กปลอกเดี่ยวในส่วนที่นอกเหนือจากช่วง lo จะต้อง
ไม่มากกว่าสองเท่าของระยะ so และการต่อเหล็กเสริมในเสาควรต่อบริเวณ
ช่วงกลางความสูงเสา
4.1.4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง สำหรับอาคาร คสล. 2 ชั้น โดยวิธีวิเคราะห์
โครงสร้างการตอบสนองเชิงสเปกตรัมแบบโหมด RSA นั้น ให้ค่าแรงเฉือนที่
ฐานเมื่อเทียบกับวิธี ELF ได้ 69% สำหรับในทิศทางของแรงแผ่นดินไหว XDirection และ 68% สำหรับ ทิ ศ ทาง Y-Direction ตามลำดั บ สำหรั บ
อาคาร คสล. 3 ชั้น โดยวิธี RSA นั้น ให้ค่าแรงเฉือนที่ฐานเมื่อเทียบกับวิธี
ELF ได้ 29% สำหรับทิศทาง X-Direction และ 38% สำหรับทิศทาง YDirection ตามลำดั บ ซึ่ งต้อ งใช้ตั วคู ณ ปรั บแก้ค่ าแรงเฉือนที่ ฐาน ( S F )
ตามสมการที่ (8) ใน สเปกตรัมตอบสนองของทั้งสองอาคาร และหลังจาก
การรวมแรงจาก Load Combinations ดังแสดงในตารางที่ 3 แล้ว พบว่า
แรงภายในโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์โดยวิธีสถิตเทียบเท่า (ELF) ที่ทำ
การคูณ ค่า กำลัง ส่ว นเกิ น แล้ ว และวิธี Modified Response Spectrum
(MRSA) [3] นั้น ให้แรงเฉือนภายในโครงสร้างแนวดิ่งที่ใช้สำหรับออกแบบ
ในภาพรวมใกล้เคียงกันทั้งกรณีอาคาร คสล. 2 ชั้น และอาคาร คสล. 3 ชั้น
แต่วิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมด (RSA) นั้นให้ค่าแรงเฉือนน้อยกว่าวิธี
ELF และ MRSA และแรงภายในชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับกรณีออกแบบรับ
แรงดัดในกรณีทั้งแรงดัดภายในโครงสร้าง เสา และคาน ของทั้งสองวิธี คือ
ELF และ MRSA นั้นให้ค่าโมเมนต์ดัด ในโครงสร้างเสา และคาน ใกล้เคียง
กันทั้งกรณีอาคาร คสล. 2 ชั้น และอาคาร คสล. 3 ชั้น แต่ค่าโมเมนต์ดัดใน
โครงสร้างเสา และคาน มีค่ามากกว่า อาคารที่ไม่ได้พิจารณาแรงกระทำจาก
การสั่ นสะเทือนของแผ่น ดินไหว ทั้งกรณีอาคาร คสล. 2 ชั้น และอาคาร
คสล. 3 ชั้น

โครงสร้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ทั้งโมเมนต์ดัด
และแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้ออกแบบให้ต้านทานแรง
แผ่นดินไหว ในโครงสร้างเสาหน้าตัดของโครงสร้างยังคงสามารถใช้งานได้
โดยมีเพียงการเปลี่ยนขนาดของเหล็กเสริมหลักในโครงสร้างเสา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 และการเสริมเหล็กโครงสร้างคาน แสดงดังตารางที่ 5 ตามลำดับ
\

db

6db

6db

db

งอ 135 องศา

งอ 90 องศา

เหล็กเสริม
ตามยาว

เหล็กเสริม
ตามยาว

(ก)
(ข)
รูปที่ 7 รายละเอียดการเสริมเหล็กในเสากรณีไม่ได้ออกแบบให้รบั แรง
แผ่นดินไหว (รูปที่ 7 (ก)) และกรณีออกแบบให้รบั แรงแผ่นดินไหว (รูปที่ 7 (ข))

งอ 90 องศา

6db
เหล็กเสริม
ตามยาว

db

(ก)

4.2 ผลการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้าง
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าก่อสร้างโดยรวมของอาคาร คสล. 2 ชั้น
จากข้ อ กำหนดด้ านกำลั งวั ส ดุ น้ ำ หนั ก ที่ ก ระทำกั บ โครงสร้ าง แรง
แผ่ น ดิ น ไหวที่ ก ระทำกั บ โครงสร้ า ง และหลั ก การออกแบบโครงสร้ า ง
คอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักการ Capacity Design และวิธีการออกแบบ
โดยวิ ธีก ำลั ง (Strength Design Method) และการเสริ มเหล็ กปลอกใน
โครงสร้ างของอาคารที่ ไม่ ได้ ออกแบบให้ต้ า นทานแรงแผ่ น ดิน ไหว และ
ออกแบบให้รั บแรงแผ่ นดิ นไหว แดสงดังรูป ที่ 7 สำหรับเสา และรู ปที่ 8
สำหรับคาน พบว่าโครงสร้างคานของอาคารพักอาศัย คสล. 2 ชั้น มีการ
ขยายขนาดของหน้ า ตั ด โครงสร้ า งคาน เนื่ อ งจากผลของแรงภายใน

งอ 135 องศา
เหล็กเสริม
ตามยาว

6db

db

(ข)
รูปที่ 8 รายละเอียดการเสริมเหล็กในคานกรณีไม่ได้ออกแบบให้รับแรง
แผ่นดินไหว (รูปที่ 8 (ก)) และกรณีออกแบบให้รบั แรงแผ่นดินไหว (รูปที่ 8 (ข))
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จากตารางที่ 5 โครงสร้างคาน คสล. ใช้เป็นขนาดและรายละเอียดการ
เสริมเหล็กแบบเดียวกันทั้ง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ของอาคาร คสล. 2 ชั้น

ตารางที่ 4 ขนาดของเสาอาคาร คสล. 2 ชั้น
อาคาร

Result Design

Descriptions

Non-EQ.

Column size
ตอม่อ เสาชั้น 1
อาคาร
2 ชั้น

0.20x0.20
6–DB 12

Main Rebar
Stirrup (lO)
Stirrup (HC - 2lO)
Column size

เสาชั้น 2
อาคาร
2 ชั้น

RB 6 mm.
@0.15 m.

0.20x0.20
6–DB 12

Main Rebar
Stirrup (lO)
Stirrup (HC - 2lO)

RB 6 mm.
@0.15 m.

ELF

RSA / MRSA

0.20x0.20
6-DB 16
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.15 m.

0.20x0.20
6-DB 16
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.15 m.

0.20x0.20

0.20x0.20
6-DB 12
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.15 m.

6-DB 12
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.15 m.
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การประมาณราคาวัส ดุก่อสร้างสำหรับวิเคราะห์ อาคาร คสล. 2 ชั้ น
พบว่ า องค์ อ าคารรั บ แรงดั ด ทั้ ง เสา และคาน มี แ รงดั ด สู ง ขึ้ น มาก เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ อาคารไม่อ อกแบบรั บ แรงแผ่ นดิ น ไหว ทำให้ โครงสร้า ง
หลังจากการออกแบบมีขนาดองค์อาคารที่ใหญ่ขึ้น มีปริมาณเหล็กเสริมหลัก
เพิ่มขึ้นถึง 1.7 เท่า และเหล็กปลอกในคานและเสามีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.25
เท่า ดังแสดงในรูปที่ 9 และรูปที่ 10 ตามลำดับ และจากแรงกระทำจาก
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวดังกล่าว ทำให้ขนาดของเสา และขนาดของ
คานต้องเพิ่มขนาดหน้าตัดของโครงสร้าง จึงทำให้มีปริมาณคอนกรีตเพิ่มขึ้น
1.2 เท่า และปริมาณไม้แบบที่ใช้สำหรับก่อสร้างงานโครงสร้างเพิ่มขึ้น 1.05
เท่ า ดั ง แสดงในรู ป ที่ 11 และรู ป ที่ 12 ตามลำดั บ และจากผลกระทบ
ดังกล่าว ได้แสดงปริมาณวัสดุก่อสร้างในภาพรวมดัง แสดงตารางที่ 6 และ
ผลการประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า งในภาพรวมดั ง แสดงในตารางที่ 7
ตามลำดับ

จากตารางที่ 4 โครงสร้างเสา คสล. ใช้เป็นขนาดและรายละเอียด
การเสริมเหล็กแบบเดียวกันทั้งอาคาร
ตารางที่ 5 ขนาดของคานอาคาร คสล. 2 ชั้น
Beam Direction
Beam X-Y Direction
Non-EQ.
Mid Span

Result Design

0.40
0.20

Beam X-Y Direction
Non-EQ.
End Span

0.40

Beam X-Y Direction
ELF
Mid Span

0.50

0.20

0.20

Beam X-Y Direction
ELF
End Span

0.50

Beam X-Y Direction
RSA/MRSA
Mid Span

0.50

Beam X-Y Direction
RSA/MRSA
End Span

0.50

0.20

0.20

0.20

3–DB 12
RB 6 mm.@0.15 m.
2-DB 12 Extra
3-DB 12
3–DB 12
2-DB 12
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 12
3–DB 16
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 16

รูปที่ 9 เปรียบเทียบปริมาณเหล็กเสริมหลักของโครงสร้างแต่ละชั้น

จากรูปที่ 9 ปริมาณเหล็กเสริมหลั กในโครงสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้ น
ของการออกแบบโครงสร้างวิ ธี ELF และ RSA/MRSA ให้ ผลใกล้เคียงกั น
และมีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าโดยน้ำหนัก เมื่อเทียบปริมาณเหล็กเสริมหลัก
ในอาคารที่ไม่ได้ออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

3–DB 16
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 16
3–DB 16
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 16
3–DB 16
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 16

รูปที่ 10 เปรียบเทียบปริมาณเหล็กปลอกของโครงสร้างแต่ละชั้น
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จากรูปที่ 10 ปริมาณเหล็กปลอกในโครงสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ
การออกแบบโครงสร้างวิธี ELF และ RSA/MRSA ให้ผลใกล้เคียงกัน และมี
ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น 1.23 เท่ า โดยน้ ำ หนัก เมื่ อ เที ยบปริม าณเหล็ กปลอกใน
อาคารที่ไม่ได้ออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าก่อสร้างส่วนงานโครงสร้าง และเปรียบเทียบกับมูลค่า
งานทัง้ โครงการกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหว
อาคาร

2 ชั้น

รูปที่ 11 เปรียบเทียบปริมาณคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละชั้น

จากรูปที่ 11 ปริมาณคอนกรีตของโครงสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ
การออกแบบโครงสร้างวิธี ELF และ RSA/MRSA ให้ผลใกล้เคียงกัน และมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น 1.19 เท่าโดยปริมาตร เมื่อเทียบปริมาณคอนกรีตในอาคาร
ที่ไม่ได้ออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

รูปที่ 12 เปรียบเทียบปริมาณไม้แบบของโครงสร้างแต่ละชั้น

จากรูปที่ 12 ปริมาณไม้แบบสำหรับโครงสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ของ
การออกแบบโครงสร้างวิธี ELF และ RSA/MRSA ให้ผลใกล้เคียงกัน และมี
ปริม าณเพิ่ ม ขึ้ น 1.05 เท่ า โดยพื้ น ที่ เมื่ อ เที ย บปริม าณในอาคารที่ ไม่ ไ ด้
ออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

2 ชั้น

Item

Estimate Cost (%)

ค่าวัสดุ

22%

ค่าแรง
รวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนงาน
โครงสร้าง
อัตราค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ เทียบ
กับค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

15%
20%
8%

จากตารางที่ 7 แสดงค่าวัส ดุก่อ สร้าง (เหล็กเสริม คอนกรีต, ไม้ แบบ
และ คอนกรีต ) ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ปริ ม าณวั ส ดุ ก่อ สร้ างของ
อาคารที่ไม่ได้ออกแบบให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในส่วนของงานโครงสร้าง
เพิ่มขึ้น 22% ค่าแรงส่วนงานโครงสร้างเพิ่มขึ้น 15% ภาพรวมค่าวัสดุและ
ค่ า แรงในหมวดงานโครงสร้ า งเพิ่ ม ขึ้ น 20% และค่ า ก่ อ สร้า งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เปรียบเที ยบมูลค่าทั้ งโครงการ (รวมงานสถาปัต ยกรรม, งานระบบ และ
อื่ น ๆ) มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 8% ของอาคารที่ ไม่ ไ ด้ อ อกแบบให้ รั บ แรง
แผ่นดินไหว
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าก่อสร้างโดยรวมของอาคาร คสล. 3 ชั้น
จากการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับวิเคราะห์อาคาร คสล. 3 ชั้น
จากการวิเคราะห์โครงสร้างพบว่า องค์อาคารรับแรงดัดทั้งเสา และคาน มี
แรงดั ด สู งขึ้ น มาก และแรงเฉื อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ในเสาและคานมากขึ้ น เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับอาคารไม่ออกแบบรับแรงแผ่ นดิน ไหว จากการออกแบบ
โครงสร้างโดยวิธี กำลั ง พบว่า ทำให้ มีป ริมาณเหล็ก เสริม หลั ก 1.62 เท่ า
และเหล็กปลอกในคานและเสามีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.26 เท่า ดังแสดงในรูปที่
13 และรูปที่ 14 ตามลำดับ และจากแรงภายในที่ เพิ่ม ขึ้น ดังกล่าว ทำให้
ขนาดของเสา และขนาดของคานต้องเพิ่มขนาดหน้าตัดของโครงสร้าง จึง
ทำให้มีปริมาณคอนกรีตเพิ่มขึ้น 1.32 เท่า และปริมาณไม้แบบที่ใช้สำหรับ
ก่อสร้างงานโครงสร้างเพิ่มขึ้น 1.15 เท่า ดังแสดงในรูปที่ 15 และรูปที่ 16
ตามลำดับ และจากผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวดังกล่าว ได้แสดงปริมาณ
วัสดุก่อสร้างในภาพรวมดังตารางที่ 8 และผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ในภาพรวมดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 8 ขนาดของเสาอาคาร คสล. 3 ชั้น

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณวัสดุ เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหว
อาคาร

Description

Result Design
อาคาร

Descriptions

Non-EQ.

ELF

RSA /
MRSA

0.25x0.25
6–DB 16

0.30x0.30
6-DB 20
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.175 m.

0.30x0.30
6-DB 20
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.175 m.

Method for Design
ELF (%)

RSA / MRSA (%)

Main Rebar (Weight)

68%

70%

Stirrup (Weight)

23%

23%

Concrete (Volume)

19%

19%

Formwork (Area)

5%

5%

Column size
ตอม่อ เสาชั้น 1
อาคาร
3 ชั้น

Main Rebar
Stirrup (lO)
Stirrup (HC - 2lO)
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Column size
เสาชั้น 2
อาคาร
3 ชั้น

0.30x0.30

6–DB 16

6-DB 16
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.175 m.

0.30x0.30
6-DB 16
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.175 m.

0.20x0.20
8-DB 12
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.15 m.

0.20x0.20
8-DB 12
RB 6 mm.
@0.10 m.
RB 6 mm.
@0.15 m.

Main Rebar
Stirrup (lO)
Stirrup (HC - 2lO)
Column size

เสาชั้น 3
อาคาร
3 ชั้น

0.25x0.25

RB 6 mm.
@0.15 m.

0.20x0.20
6–DB 12

Main Rebar
Stirrup (lO)
Stirrup (HC - 2lO)

RB 6 mm.
@0.15 m.
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จากการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแสดงผลการเปรียบเทียบใน
ภาพรวมทั้งอาคารในส่วนของโครงสร้างเสา คาน ที่ มีปริมาณที่ เปลี่ยนไป
จากการออกแบบ ส่วนงานเหล็กเสริมคอนกรีต แสดงดังรูปที่ 13 ส่วนงาน
เหล็กปลอกเสาและคาน แสดงดังรูปที่ 14 ส่วนงานคอนกรีต แสดงดังรูปที่
15 และส่วนงานไม้แบบ แสดงดังรูปที่ 16

จากตารางที่ 6 โครงสร้างเสา คสล. อาคาร 3 ชั้น ใช้เป็นขนาด
และรายละเอียดการเสริมเหล็กแบบเดียวกันทั้งอาคาร
รูปที่ 13 เปรียบเทียบปริมาณเหล็กเสริมหลักของโครงสร้างแต่ละชั้น

ตารางที่ 9 ขนาดของคานอาคาร คสล. 3 ชั้น
Beam Direction

จากรูปที่ 13 ปริมาณเหล็กเสริมหลักในโครงสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น
ของการออกแบบโครงสร้ า งวิ ธี ELF และ RSA/MRSA ให้ ผ ลต่ า งกั น
ประมาณ 10% และมีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.62 เท่า และ 1.49 เท่าโดยน้ำหนัก
ตามลำดั บ เมื่ อ เที ย บปริม าณเหล็ ก เสริม หลั ก ในอาคารที่ ไม่ ได้ อ อกแบบ
อาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

Result Design

Beam X-Y Direction
Non-EQ.
Mid Span

0.40

Beam X-Y Direction
Non-EQ.
End Span

0.40

Beam X-Y Direction
ELF
Mid Span

0.50

Beam X-Y Direction
ELF
End Span

0.50

0.20

0.20

0.25

0.25

Beam X-Y Direction
RSA/MRSA
Mid Span

0.50

Beam X-Y Direction
RSA/MRSA
End Span

0.50

0.25

0.25

3–DB 12
RB 6 mm.@0.15 m.
2-DB 12 Extra
3-DB 12
3–DB 12
2-DB 12
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 12
3–DB 16
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 16
3–DB 16
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 16
3–DB 16
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 16

รูปที่ 14 เปรียบเทียบปริมาณเหล็กปลอกของโครงสร้างแต่ละชั้น

3–DB 16
RB 6 mm.@0.10 m.
3-DB 16

จากตารางที่ 9 โครงสร้างคาน คสล. ใช้เป็นขนาดและรายละเอียดการ
เสริมเหล็กแบบเดียวกันทั้ง ชั้นที่ 1, 2 และชั้นที่ 3 ตามลำดับ ของอาคาร
คสล. 3 ชั้น

จากรูปที่ 14 ปริมาณเหล็กปลอกในโครงสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ของ
การออกแบบโครงสร้างวิธี ELF และ RSA/MRSA ให้ผลต่างกันเพียง 5%
และมีปริมาณเพิ่มขึ้น 1.19 เท่า และ 1.25 เท่าโดยน้ำหนักตามลำดับ เมื่อ
เที ยบปริมาณเหล็ก ปลอกในอาคารที่ ไม่ ได้อ อกแบบอาคารต้ านทานแรง
แผ่นดินไหว
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบค่าก่อสร้างส่วนงานโครงสร้างกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหว
อาคาร

3 ชั้น

รูปที่ 15 เปรียบเทียบปริมาณคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละชั้น

จากรูปที่ 15 ปริมาณเหล็กปลอกในโครงสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ของ
การออกแบบโครงสร้างวิธี ELF และ RSA/MRSA ให้ผลใกล้เคียงกัน และมี
ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น 1.30 เท่ า โดยน้ ำ หนัก เมื่ อ เที ยบปริม าณเหล็ กปลอกใน
อาคารที่ไม่ได้ออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว

+

จากรูปที่ 16 ปริมาณไม้แบบสำหรับโครงสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ของ
การออกแบบโครงสร้างวิธี ELF และ RSA/MRSA ให้ผลใกล้เคียงกัน และมี
ปริมาณเพิ่ มขึ้น 1.15 เท่ าโดยพื้นที่ เมื่อเทีย บปริมาณไม้แบบในอาคารที่
ไม่ได้ออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบปริมาณวัสดุกอ่ สร้างเทียบกับอาคารไม่ได้ออกแบบ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหว

3 ชั้น

Item

Estimate Cost (%)

ค่าวัสดุ

25%

ค่าแรง
รวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนงาน
โครงสร้าง
อัตราค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ เทียบ
กับค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

18%
23%
10%

จากตารางที่ 11 แสดงค่าวัสดุก่อสร้าง (เหล็กเสริมคอนกรีต, ไม้แบบ
และ คอนกรีต ) ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ปริ ม าณวั ส ดุ ก่อ สร้ างของ
อาคารที่ไม่ได้ออกแบบให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในส่วนของงานโครงสร้าง
เพิ่มขึ้น 25% ค่าแรงส่วนงานโครงสร้างเพิ่มขึ้น 18% ภาพรวมค่าวัสดุและ
ค่ า แรงในหมวดงานโครงสร้ า งเพิ่ ม ขึ้ น 23% และค่ า ก่ อ สร้ า งที่ เพิ่ ม ขึ้ น
เปรียบเที ยบมูลค่าทั้ งโครงการ (รวมงานสถาปัต ยกรรม, งานระบบ และ
อื่ น ๆ) มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 10% ของอาคารที่ ไ ม่ ได้ อ อกแบบให้ รั บ แรง
แผ่นดินไหว

5. บทสรุป

รูปที่ 16 เปรียบเทียบปริมาณไม้แบบของโครงสร้างแต่ละชั้น

อาคาร

Description

Method for Design
ELF (%)

RSA / MRSA (%)

Main Rebar (Weight)

62%

49%

Stirrup (Weight)

26%

19%

Concrete (Volume)

32%

32%

Formwork (Area)

15%

15%

จากการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง เนื่อ งจากแรงแผ่นดิน ไหว
ตามมาตรฐานของ มยผ.1301/1302-61 [3] ทำให้มีแรงภายในองค์อาคาร
สู ง ขึ้ น จากผลของการวิ เคราะห์ วิ ธี ELF นั้ น ให้ แ รงภายในสู ง กว่ า วิ ธี
RSA/MRSA สำหรับอาคาร คสล. 2 – 3 ชั้นที่พิจารณา จึงทำให้โครงสร้าง
อาคาร ต้องขยายขนาดโครงสร้างขึ้น ซึ่งทำให้ราคาค่าก่อสร้างของอาคาร
เพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้
1. อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น โดยที่ออกแบบอาคารให้สามารถต้านทาน
แรงแผ่นดินไหวได้ เทียบกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบอาคารให้ต้านทานแรง
แผ่นดินไหวมีมูลค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 8% เมื่อเทียบกับมูลค่างานก่อสร้าง
ทั้งโครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
2. อาคาร คสล. สูง 3 ชั้น โดยที่ออกแบบอาคารให้สามารถต้านทาน
แรงแผ่นดินไหวได้ เทียบกับอาคารที่ไม่ได้ออกแบบอาคารให้ต้านทานแรง
แผ่ น ดิ น ไหวมี มู ล ค่ า ก่ อ สร้ า งเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 10% เมื่ อ เที ย บกั บ มู ล ค่ า งาน
ก่อสร้างทั้งโครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
3. ปริมาณเหล็กเสริมหลักที่เพิ่มขึ้นมีผลเนื่องจากแรงดัดในองค์อาคาร
ในแนวดิ่ง และปริมาณเหล็กปลอกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรฐานการเสริม
เหล็กของอาคารให้มีความเหนียวตามมาตรฐานของ มยผ.1301/1302-61
[3] โดยปริมาณเหล็ก เสริมหลักในคานไม่ได้มีผลกระทบมากนักเนื่องจาก
การออกแบบโครงสร้างได้ ท ำการขยายหน้ า ตัด ของคานเพื่ อให้ ส ามารถ
ต้านทานแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้น อนึ่ง ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างนี้เป็นไป
ตามขอบเขตของวัสดุสำหรับออกแบบโครงสร้าง หากเปลี่ยนกำลังของวัสดุ
จะทำให้ผลของการประมาณราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงได้
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6. ข้อเสนอแนะ
สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหวนั้น วิธีแรงสถิต
เทียบเท่าเป็นวิธีการวิเคราะห์ค่อนข้างง่ายในทางปฏิบัติ และเหมาะสำหรับ
กับอาคารเตี้ย หรืออาคารที่มีความสูงไม่มากนัก เนื่องจากใช้โหมดเดียวใน
การวิเคราะห์โครงสร้าง ไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากๆ
และปัจจุบัน มยผ.1301/1302-61 [3] ยังคงบังคับให้ค่าแรงเฉือนที่ฐานของ
อาคารที่ได้จากวิธีตอบสนองแบบโหมด (Response Spectrum Analysis,
RSA) ต้องไม่น้อยกว่า 85% ของวิธีสถิตเทียบเท่า (Equivalent Letteral
Force, ELF) ซึ่ งข้ อกำหนดนี้ ในมาตรฐาน ASCE 7-16 ได้ บั งคั บให้ ใช้ ค่ า
แรงเฉือนที่ฐานของอาคารเป็น 100% ของวิธีสถิต เทียบเท่า (Equivalent
Letteral Force, ELF) แล้ว

เอกสารอ้างอิง
[1] กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
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