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คบเด็กสร้างบ้าน

ตอน

กฎหมายเกีย่ วกับอาคาร
ต้านทานแรงแผ่นดินไหว 2
เนื้อ

หาของกฎหมายแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร ปีพ.ศ.2522 ซึง่ มีผลตัง้ แต่ 30 พฤศจิกายน
2550 เราได้สรุปมา 3 หัวข้อในตอนทีแ่ ล้ว ตอนนีจ้ ะมากล่าวถึงหัวข้อ
ที่ 4 ต่อนะครับ

4. การค�ำนวณแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

หัวข้อนี้จะเป็นการก�ำหนดให้วิศวกรโครงสร้างเลือกวิธีการ
วิเคราะห์โครงสร้างตามที่ก�ำหนด โดยมีหลักการในการก�ำหนด
ประเภทอาคาร และสู ต รการค� ำ นวณตามที่ ร ะบุ ไ ว้ โดยทางกฎ
กระทรวงได้กำ� หนดเงือ่ นไขการค�ำนวณแรงสัน่ สะเทือนตามลักษณะ
รูปทรงของอาคารโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งเหมือนกับฉบับที่ 49 เดิม
คือ
4.1 อาคารทีม่ ลี กั ษณะเป็นตึก บ้าน เรือน โรง หรือสิง่ ก่อสร้าง
อย่างอื่น ที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกัน มีรูปทรงที่สม�่ำเสมอ และไม่อยู่
ในบริเวณเฝ้าระวังการค�ำนวณให้ใช้วิธีสถิตย์เทียบเท่า สูตรการ
ค�ำนวณแรงสัน่ สะเทือนโดยวิธสี ถิตย์เทียบเท่าทีร่ ะบุไว้ในกฎกระทรวงฯ
นั้น อ้างอิงตามข้อบังคับอาคาร Uniform Building Code พ.ศ.2528
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ และได้แก้สัมประสิทธิ์ที่
เกี่ยวข้องบางตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยต้อง
ค�ำนวณผลรวมของแรงสัน่ สะเทือนในแนวราบทีร่ ะดับพืน้ ดิน ซึง่ มีสตู ร
ก�ำหนดในข้อ 6.1 ดังนี้

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา
ลำ�ดับ
1
2
3
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ค่าของ I
1.50
1.25
1.00

K คือ สัมประสิทธิ์ของโครงสร้างอาคารที่รับแรงในแนวราบ
(มีก�ำหนดในกฎกระทรวงข้อ 9)
ลำ�ดับ
1
2
3

V = ZIKCSW
V คือ แรงเฉือนในแนวราบที่ระดับพื้นดิน
Z คือ สัมประสิทธิ์ของความเข้มข้นของแผ่นดินไหว (มี
ก�ำหนดในกฎกระทรวงข้อ 7 พื้นที่บริเวณที่ 1 ใข้ค่า ≥ 0.19 พื้นที่
บริเวณที่ 2 ใช้ค่า ≥ 0.38)
I คื อ ตั ว คู ณ เกี่ ย วกั บ การใช้ อ าคาร (มี ก� ำ หนดในกฎ
กระทรวงข้อ 8)

ชนิดอาคาร
อาคารที่จำ�เป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณะชนที่กำ�หนด
ไว้ในข้อ 3 ตามกฎกระทรวง
อาคารที่เป็นที่ชุมนุมคนครั้งหนึ่งๆ มากกว่า 300 คน
อาคารอื่นๆ

4

5

ระบบและชนิดโครงสร้างรับแรงในแนวราบ
โครงสร้ า งซึ่ ง ได้ รั บ การออกแบบให้ กำ � แพงรั บ แรงเฉื อ น
(Shear Wall) หรือโครงแกงแนง(Braced Frame) ต้านแรง
ทั้งหมดในแนวราบ
โครงสร้างซึง่ ได้รบั การออกแบบให้โครงต้านแรงดัดทีม่ คี วาม
เหนียว (Ductile Moment-Resisting Frame) ต้านแรง
ทั้งหมดในแนวราบ
โครงสร้างซึง่ ได้รบั การออกแบบให้โครงต้านแรงดัดทีม่ คี วาม
เหนียวร่วมกับกำ�แพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงต้านแรง
ในแนวราบ โดยมีข้อกำ�หนดในการคำ�นวณออกแบบ ดังนี้
(ก) โครงต้านแรงดัดทีม่ คี วามเหนียวต้องสามารถต้านแรง
ในแนวราบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ25 ของแรงในแนว
ราบทั้งหมด
(ข) ก�ำแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงเมื่อแยกเป็น
อิ ส ระจากโครงต้ า นแรงดั ด ที่ มี ค วามเหนี ย วต้ อ ง
สามารถต้านแรงในแนวราบได้ทั้งหมด
(ค) โครงต้านแรงดัดทีม่ คี วามเหนียวร่วมกับก�ำแพงรับแรง
เฉือนหรือโครงแกงแนงต้องสามารถต้านแรงในแนว
ราบได้ ทั้ ง หมด โดยสั ด ส่ ว นของแรงที่ ก ระท�ำต่ อ
โครงสร้างแต่ละระบบ ให้เป็นไปตามสัดส่วนความ
คงตัว (Rigidity) โดยค�ำนึงถึงการถ่ายเทของแรง
ระหว่างโครงสร้างทั้งสอง
หอถังน�้ำ รองรับด้วยเสาไม่น้อยกว่า 4 ต้น และมีแกงแนง
ยึด และไม่ได้ตั้งอยู่บนอาคาร
หมายเหตุ ผลคูณระหว่างค่า K กับค่า C ให้ใช้ค่าต�่ำสุด
เท่ากับ 0.12 และค่าสูงสุดเท่ากับ0.25
โครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวจ�ำกัดโครงอาคารระบบ
อื่นๆ นอกจากโครงอาคารตาม 1-4

ค่าของ K
1.33
0.67
0.80

2.5

1.0
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C คือ สัมประสิทธิ์ของคาบการสั่นไหวของโครงสร้าง โดย
1
ค�ำนวณตามสูตร (ก�ำหนดตามกฎกระทรวงข้อ 11) = ⎯⎯ ถ้า
15
ค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์ได้มากกว่า 0.12 ให้ใช่เท่ากับ 0.12
ค่า T คือค่าคาบการแกว่งตามธรรมชาติของอาคาร ถ้าไม่
สามารถค�ำนวณหาคาบการแกว่างตามธรรมชาติของอาคารได้ถูก
ต้องโดยวิธอี นื่ กฎกระทรวงก�ำหนดให้คำ� นวณตามสูตรในข้อ 10 ดังนี้
(1) ส�ำหรับอาคารทั่วไปทุกชนิดให้ค�ำนวณตามสูตร
0.09
= ⎯⎯
โดย
= ความสูงของพืน้ อาคารชัน้ สูงสุดวัดจากระดับพืน้ ดิน (ม.)
D = ความกว้างของโครงสร้างของอาคารในทิศทางขนาน
กับแรงแผ่นดินไหว (ม.)
S คือ สัมประสิทธิข์ องการประสานความถีธ่ รรมชาติระหว่าง
อาคาร และชั้นดินที่ตั้งอาคาร (ก�ำหนดตามกฎกระทรวงข้อ 12)
ลำ�ดับ
1
2
3
4

ลักษณะของชั้นดิน
หิน
ดินแข็ง
ดินอ่อน
ดินอ่อนมาก

ค่าของ S
1.0
1.2
1.5
2.5

กรณีชั้นดินแบบหิน ดินแข็ง ดินอ่อน ถ้าผลคูณระหว่างค่า
C กับ S มากกว่า 0.14 ให้ใช้เท่ากับ 0.14 (C × S ≤ 0.14)
กรณีดนิ อ่อนมาก ถ้าผลคูณระหว่างค่า C กับ S มากกว่า 0.26
ให้ใช้เท่ากับ 0.26 (C × S ≤ 0.26)
W คือ น�้ำหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมทั้งน�้ำหนักของวัสดุ
อุปกรณ์ซึ่งยึดตรึงกับที่ โดยไม่รวมน�้ำหนักบรรทุกจรส�ำหรับอาคาร
ทั่วไป หรือน�้ำหนักของตัวอาคารทั้งหมด รวมกับร้อยละ 25 ของน�้ำ
หนักบรรทุกจรส�ำหรับโกดังหรือคลังสินค้า
เมื่อวิศวกรค�ำนวณได้ค่าแรงเฉือนที่กระท�ำในแนวราบใน
ระดับพื้นดิน (ค่า V) แล้ว จะท�ำการกระจายแรงที่พื้นดินเข้าไปใน
โครงสร้างแต่ละชั้นของอาคาร โดยใช้สูตรค�ำนวณที่ก�ำหนดไว้ใน ข้อ
6.2 ดังนี้
(1) แรงในแรวราบที่กระท�ำต่อพื้นชั้นบนสุดของอาคาร ( Ft )
ค�ำนวณ ดังนี้
โดย ถ้าคาบการแกว่งตามธรรมชาติของอาคาร (T) ≤ 0.7
วินาที ค่า Ft = 0
ถ้าคาบการแกว่างตามธรรมชาติของอาคาร (T) > 0.7
วินาที ค่า Ft = 0.07 TV ≤ 0.25V
(T คือ คาบการแกว่งตามธรรมชาติของอาคาร มีหน่วย
0.09
เป็นวินาที หาค่าได้ตามสูตร = ⎯⎯ , V คือ แรงเฉือนทั้งหมดใน
แนวราบที่ระดับพื้นดิน)

ล�ำดับ

(2) แรงในแนวราบที่กระท�ำต่อพื้นชั้นต่างๆ ค�ำนวณ ดังนี้
(-)
= ⎯⎯
			
โดย
Σ=1
Fx คือ แรงในแนวราบที่กระท�ำต่อพื้นชั้นที่ x ของอาคาร
คือ น�้ำหนักของพื้นอาคารชั้นที่ x และชั้น i ตามล�ำดับ
คือ ความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นที่ x และชั้น I ตาม

i =1 ส�ำหรับพื้นชั้นแรกที่อยู่สูงถัดจากพื้นชั้นล่างของอาคาร
x =1 ส�ำหรับพื้นชั้นแรกที่อยู่สูงถัดจากพื้นชั้นล่างของอาคาร
Σ = 1 คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างน�้ำหนักกับความสูงจาก
พื้นชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ n
n คือ จ�ำนวนชัน้ ทัง้ หมดของอาคารทีอ่ ยูเ่ หนือระดับพืน้ ชัน้ ล่าง
ของอาคาร
เมื่อกระจายแรงเข้าไปในแต่ละชั้นของอาคารแล้ว จะต้อง
ท�ำการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างเนื่องจากแรงด้านข้างต่อ
ไป ซึง่ อาคารจะมัน่ คงได้นนั้ จะต้องไม่พลิกคว�ำ่ เมือ่ รับแรงกระท�ำด้าน
ข้าง โดยก�ำหนดให้มีค่าความปลอดภัยมากกว่าหรือเท่ากับ1.5
(Safety Factor ≥ 1.5) โดยใช้สูตร ดังนี้
(-) ≥ 1.5
= ⎯⎯
Σ=1

คือ โมเมนต์ต้านทานการพลิกคว�่ำ
คือ โมเมนต์เนื่องจากแรงกระท�ำด้านข้าง
คือ น�้ำหนักตัวอาคารทั้งหมด
L คือ ความยาวจากศูนย์กลางเสาด้านริมซ้ายถึงศูนย์กลาง
เสาด้านริมขวาในแนวขนานกับแรงกระท�ำด้านข้าง
X คือ ชั้นของอาคาร (x = 1, 2, …, n)
n คือ จ�ำนวนชั้นของอาคาร
Fx คือ แรงกระท�ำด้านข้างของชั้นที่ x
hx คือ ความสูงจากฐานของอาคารไปยังชั้นที่ x
อ้างอิงข้อมูลจาก ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
วิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง,
ประกาศแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 (ลว.30 พ.ย. 50)
หากคุณมีค�ำถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดี
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