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ตอน

กฎหมายเกีย่ วกับอาคาร
ต้านทานแรงแผ่นดินไหว จบ
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

5. การก�ำหนดมาตรฐานอ้างอิงของไทย

เมื่อคราวที่มีประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ศ.2540
ออกมานั้น ยังไม่มีการก�ำหนดรายละเอียดการปฏิบัติในการจัด
โครงสร้างให้มีความเหนียว ท�ำให้ผู้ออกแบบโครงสร้างแต่ละคนไม่มี
มาตรฐานอ้างอิงทีเ่ หมือนกัน ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ทางกรม
โยธาธิการและผังเมือง จึงออกมาตรฐานประกอบการออกแบบ
โครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ชื่อว่า
มยผ.1301-50 ออกมาก�ำกับ และมีการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับ
แก้ไขกฎกระทรวง เมื่อปี พ.ศ.2550 ชื่อว่า มยผ.1301-54
เมื่อทราบสิ่งที่กฎหมายประกาศใช้เกี่ยวกับการออกแบบ
โครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแล้ว
ต่อไปมารู้จักข้อมูลของมาตรฐานในการออกแบบของประเทศไทย
ซึ่งก�ำหนดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกันต่อนะครับ
มาตรฐานเกีย่ วกับการออกแบบโครงสร้างอาคารเพือ่ ต้านทาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น ปัจจุบันมี 3 ฉบับ ดังนี้

1. มยผ.1301

ฉบับแรกออกเมื่อปี พ.ศ.2550 ชื่อว่า มยผ.1301-50 ต่อมามี
การปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 49
ปี พ.ศ.2550 เป็นฉบับใหม่ ชื่อว่า มยผ.1301-54 เนื้อหาของมาตรฐาน
ประกอบการออกแบบอาคารเพือ่ ต้านทานการสัน่ สะเทือนของแผ่นดิน
ไหว มยผ.1301 มีหัวข้อเนื้อหา คือ
1) ขอบข่าย
2) นิยามและสัญลักษณ์
3) ลักษณะรูปทรงของโครงสร้าง
4) รายละเอียดการเสริมเหล็กโครงต้านแรงดัดที่มีความ
เหนียวจ�ำกัดส�ำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. มยผ.1302

เป็ น มาตรฐานก� ำ หนดฉบั บ ต่ อ มา ซึ่ ง จะมี เ นื้ อ หาแสดง
รายละเอียด และข้อก�ำหนดในการค�ำนวณออกแบบที่ละเอียดมาก
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ยิง่ ขึน้ โดยมีการก�ำหนดเรื่องเกณฑ์ วิธกี ารออกแบบบ ค่าคงที่ ตัวคูณ
ต่างๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ขนาดของแรงแผ่นดินไหว ท�ำให้วศิ วกรออกแบบ
สามารถใช้เนื้อหานี้ในการอ้างอิงรายการค�ำนวณได้ เนื้อหาของ
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว มยผ.1302-52 มีหัวข้อเนื้อหา คือ
1) การค�ำนวณแรงสั่นสะเทือนส�ำหรับอาคารที่มีรูปทรง
สม�่ำเสมอ และไม่สม�่ำเสมอ (วิธีแรงสถิตย์เทียบเท่า และวิธีเชิง
พลศาสตร์)
2) ก�ำหนด Acceleration spectrum ส�ำหรับการออกแบบ
อาคารในทุกพื้นที่ของประเทศ
3) วิธีการค�ำนวณน�ำมาจากมาตรฐาน ASCE ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
4) การค�ำนวณเป็นแรงในลักษณะของ limit state (การ
ค�ำนวณตามกฎกระทรวงเป็นแรงในลักษณะของ working stress
ซึ่งจะพิจารณา load factor ที่ต่างกัน)

3. มยผ.1303

มาตรฐานฉบับนีอ้ อกมาเพือ่ ใช้ประกอบกับกฎกระทรวง เรือ่ ง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพือ่ เสริมความมัน่ คง
แข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว ปี
พ.ศ.2555 ตามพรบ.ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 เหตุผลทีต่ อ้ งออกกฎ
กระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำหนักความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิน ที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ใช้บังคับกับ
อาคารประเภท และขนาดที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น ท�ำให้อาคารประเภท
และขนาดที่นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งอาคารซึ่งได้รับใบ
อนุญาตหรือได้รบั ใบแจ้งการก่อสร้างก่อนหรืออาคารทีม่ อี ยูก่ อ่ นวันที่

กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องออกแบบ
โครงสร้างอาคารเพือ่ ต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว ดังนัน้
เพือ่ เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เจ้าของอาคารทุกประเภท และ
ทุกขนาดในบริเวณที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 สามารถ
ยื่นค�ำขออนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารให้สามารถต้านแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว จึงจ�ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ มาตรฐานนี้ชื่อว่า มยผ.1303-57 เนื้อหาของ
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว มยผ.1303-57 มีหัวข้อเนื้อหา คือ
1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน และเสริมความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
2) ใช้มาตรฐาน ASCE/SEI 41 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นพื้นฐานแม่แบบ
3) เป้ า หมายวิ เ คราะห์ เ ป็ น ไปตามระดั บ สมรรถนะของ
โครงสร้างอาคารที่ก�ำหนดไว้ 3 ระดับ
● ระดับป้องกันการพังทลาย (CP)
● ระดับปลอดภัยกับชีวิต (LS)
● ระดับสามารถเข้าใช้อาคารได้ทันที (IO)
4) สามารถใช้วิธีวิเคราะห์โครงสร้างได้ทั้ง 4 วิธี ได้แก่
● วิธีสถิตย์เชิงเส้น
● วิธีพลศาสตร์เชิงเส้น
● วิธีสถิตย์ไม่เชิงเส้น
● วิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้น
เนื้ อ หาในตอนนี้ อ าจจะดู เป็น ความรู้ เชิ ง ลึ กไปเสี ยหน่ อ ย
นะครับ แต่สำ� หรับบุคคลทัว่ ไปก็อา่ นผ่านๆ พอให้ทราบว่าประเทศของ
เรามีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบโครงสร้างอาคารเพือ่ รองรับ
แรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวอย่างไร แค่ไหนกันบ้างก็พอแล้วครับ
ส�ำหรับวิศวกรทัว่ ไปก็อาจใช้เป็นข้อมูลอย่างย่อเพือ่ ใช้เป็นแนวทางใน
การหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อการปฎิบัติงานต่อไปครับ
อ้างอิงข้อมูลจาก ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
วิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(ลว.30 พ.ย.50) กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลง
อาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรง
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ปีพ.ศ.2555
หากคุณมีคำ� ถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกีย่ วกับเรือ่ งงานก่อสร้าง หรือมีขอ้ เสนอแนะ ติชม ผมยินดีรบั ฟังผ่าน
ทางอีเมล kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ TPA
news
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