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อิทธิพลของระบบโครงอาคารต่อค่าสมัประสิทธ์ิแรงเฉือนท่ีฐานอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร 
ในประเทศไทย  

 
กรกฎ  เมตตามติรพงศ์1*  สรกานต์  ศรีตองออ่น2 และ สมติร  ส่งพิรยิะกิจ3 

 
บทคัดยอ่ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบโครงสร้างที่เหมาะสม และเพื่อหาค่าแรงเฉือนที่ฐานของอาคารสูง 
ไม่เกิน 23 เมตร ของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว (มยผ.1302) วิธีแรงสถิตเทียบเท่า โดยประเภทของอาคารเป็นอาคารทั่วไปและประเภทความสําคัญปกติ 
จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์ DON_V1 วิเคราะห์เพื่อหาสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (CS ) และแรงเฉือนที่ฐานของ
อาคาร (V ) ของโครงสร้างทั้ง 7 ระบบที่นิยามไว้ใน มยผ.1302 ของข้อมูลทั้งประเทศ นําค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรง
แผ่นดินไหวในแต่ละระบบที่คํานวณได้มาเปรียบเทียบกนั ซึ่งทําให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกระบบโครงสร้างที่เหมาะสมได้ดี
ในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบข้อมูลทีสํ่าคัญ เช่น ที่อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ต้องใช้ระบบโครงต้านแรง
ดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวซึ่งให้ค่า CS เท่ากับ 0.087 ในขณะที่ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ธรรมดา ไม่สามารถนํามาใช้ในการออกแบบได้ นอกจากนี้ CS ของระบบโครงสร้างโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
ความเหนียวในอาคารแบบเดียวกันแต่อยู่ต่างพื้นที่มีค่า CS ต่างกันหลายเท่า เช่น อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ที่มี CS 
ของระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวมีค่าเท่ากับ 0.018 น้อยกว่าอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
4.8 เท่า 
 
คําสําคญั: แผ่นดินไหว, มยผ.1302, แรงเฉือนทีฐ่านอาคาร, สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว 
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Influence of Structural Systems on Seismic Response Coefficient of the Lower 
than 23 Meter Buildings in Thailand 

 
Korakot  Mettamitpong1*  Sorakarn  Sritong-on2 and Smith  Songpiriyakij3 

 
Abstract 

This research had the objectives to inspect the suitable structural systems and to find the seismic 
base shear of the buildings lower than 23 meters in each area in Thailand. The method used in this 
research was static method issued by Department of Public Works and Town & Country Planning (DPT 
1302): The Equivalent Static Force Method. The building type was general building with normal 
importance class. After that, the software DON_V1 was used to analyze for finding the seismic response 
coefficient (CS ) and the seismic base shear (V ) of all 7 structure systems specified in DTP 1302 of the 
country data. Then the calculated seismic response coefficient of each system were compared, making 
the designer be able to choose the well-suitable structure in each area of Thailand. The research result 
found important data, i.e. at the Mae Chan District, Chiangrai Province, the ductile/special reinforced 
concrete moment resisting frame CS was 0.087 whereas the ordinary reinforced concrete moment 
resisting frame could not be used in the design. Moreover, CS of the ductile/reinforced concrete 
moment resisting frame, in the same building type but in the other areas, were many times different, 
such as in Phu Pha Man District, Khon Kaen Province, the CS of the ductile/reinforced concrete moment 
resisting frame was equal to 0.108, less than in Mae Chan District, Chiangrai Province, 4.8 times. 
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1. บทนํา 
ระบบโครงสร้างแต่ละระบบมีข้อจํากัดในการ

ออกแบบในแต่ละพื้นที่ตามประเภทของการออกแบบ
อาคารต้านแผ่นดินไหว การเลือกระบบโครงสร้างให้
เหมาะสมตาม พ้ืนที่  จึ งจํ า เป็ นต้ องตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของปัญหานี้ โครงสร้างทั้ง 7 ระบบตาม
มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านการส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินไหว (มยผ.1302) คือระบบกําแพงรับน้ําหนัก
บรรทุกแนวดิ่ง ระบบโครงอาคาร ระบบโครงต้านแรงดัด 
ระบบโครงสร้างแบบผสมที่มีโครงต้านแรงดัดที่มีความ
เหนียวที่สามารถต้านทานแรงด้านข้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของแรงที่กระทํากับอาคารทั้งหมด ระบบโครงสร้าง
แบบผสมที่มีโครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียวจํากัดที่
สามารถต้านทานแรงด้านข้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
แรงที่กระทํากับอาคารทั้งหมด ระบบปฏิสัมพันธ์ และ
ระบบโครงสร้างเหล็กที่ไม่มีการให้รายละเอียดสําหรับ
แรงแผ่นดินไหว [1] ได้ถูกกําหนดไว้เพื่อความปลอดภัยใน
การออกแบบก่อสร้าง 

ทั้งนี้ยังมีแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อป้องกัน
แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวกฎกระทรวงฉบับ พ.ศ. 2550 [2] 
แต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่บางบริเวณ สําหรับประเทศไทย 
ปัจจุบันเรามีกฎกระทรวงฯปี 2550 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมาย
สําคัญที่ช่วยบรรเทาความเส่ียงภัยจากแผ่นดินไหวได้ใน
ระดับหนึ่งแล้ว แต่กฎกระทรวงหรือกฎหมายใด ๆ ก็ตาม 
คงไม่มีฉบับไหนที่จะสมบูรณ์ไม่มีที่ติกฎหมายหรือ
ข้อกําหนดเป็นส่ิงที่สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อมูลหรือสถานการณ์ใหม่ที่เปล่ียนแปลง
ไป กฎกระทรวงฯปี 2550 ก็เช่นกันยังมีประเด็นที่
ต้องการการแก้ไขปรับปรุงอีก [3] ในขณะที่ มยผ.1302 
นั้นมีค่าที่ใช้ในการออกแบบอาคารทุกพื้นที่ การวิจัยครั้ง
นี้จึงเลือกวิธีการออกแบบของ มยผ.1302 มาทําการวิจัย 

อย่างไรก็ตามข้อมูลใน มยผ.1302 นั้นไม่มีคําแนะนํา
ในการออกแบบอาคารในแต่ละพื้นที่ และใช้เวลา
ค่อนข้างนานในการคํานวณหาค่าที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ออกแบบและเลือกใช้ระบบโครงสร้างที่ เหมาะสม 
การศึกษานี้จึงทําการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าการออกแบบ
ประเภทไหนสามารถใช้ได้หรือห้ามใช้ในระบบโครงสร้าง
ทั้ง 7 ระบบที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประหยัดเวลาในการ
คํานวณหรือการออกแบบอาคาร ตามเน้ือหาต่อไปนี้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2.1 เพื่อวิเคราะห์และเสนอคําแนะนําในการเลือก
ระบบโครงสร้างที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย 

2.2 เพื่อหาค่าแรงเฉือนที่ฐานอาคารและเปรียบเทียบ
สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวในแต่ละพื้นที่ 
ของประเทศไทย 

 
3. ระเบียบวิธกิารวิจยั 

3.1 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านการส่ันสะเทือน
แผ่นดินไหว (มยผ. 1302) 

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวโดยวิธีแรง
สถิตเทียบเท่าตาม มยผ.1302 [1] เพื่อหาสัมประสิทธิ์
ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (CS ) หาได้จากสมการท่ี (1) 
และแรงเฉือนที่ฐานของอาคาร (V ) หาได้จากสมการท่ี (2) 

 
 และตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.01 

 
เมื่อ Sa คือ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม

สําหรับการออกแบบ Sa ที่คาบการสั่นพื้นฐานของอาคาร 
(T ) 
 I คือ ตัวประกอบความสําคัญของอาคารตาม  
มยผ.1302 
 R คือ ตัวประกอบปรับผลตอบสนองตาม มยผ.
1302 

ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสําหรับการ
ออกแบบ (Sa) แบ่งการหาค่าออกเป็น 2 พื้นที่ใหญ่คือ 
แอ่งกรุงเทพ และพื้นที่ทั่วประเทศไทยยกเว้นแอ่งกรุงเทพ
ตาม มยผ.1302 

 
V = CSW
 
เมื่อ W คือ น้ําหนักทั้งหมดของอาคาร 

 CS คือ สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว 
 V  คือ แรงเฉือนที่ฐานของอาคาร 

3.2 แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย 
จากแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย [4] ได้

แสดงระดับความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวตาม
มาตราเมอร์คัลล่ี โดยมีการแสดงระดับความรุนแรงเป็น
ตัวเลขโรมัน ดังนี้ 
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I – III ระดับความรุนแรงเบา คือ คนธรรมดาจะไม่
รู้สึก แต่เครื่องวัดสามารถตรวจจับได้ 

IV ระดับความรุนแรงพอประมาณ คือ คนที่สัญจรไป
มารู้สึกได้ รถยนต์ที่จอดอยู่ส่ันไหวชัดเจน 

V ระดับความรุนแรงค่อนข้างแรง คือ เกือบทุกคน
รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น คนที่นอนหลับตกใจตื่น 

VI ระกับความรุนแรงแรง คือ ต้นไม้ส่ัน บ้านแกว่ง  
ส่ิงปลูกสร้างบางชนิดล้มพัง 

VII ระดับความรุนแรงแรงมาก คือ ฝาผนังห้องแยก/
ร้าว เพดานร่วง 

ซึ่ งบริ เวณพ้ืนที่จั งหวัดทางภาคเหนือและภาค
ตะวันตก จะเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิด
แผ่นดินไหว ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย [4] 
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3.3 ก
เลือกอ

คาบส้ัน (S
1 วินาที
ของแต่ละ
เป็นประเภ
 

 
4. ผลกา

4.1 ส
สัมปร

การนําค่า
มยผ.1302
การวิเครา
ตารางที่ 1

จั
กระบี ่
กรุงเทพม
กาฬสินธุ ์
กําแพงเพ
กาญจนบุ

การหาค่า CS 
อําเภอที่มีค่าคว
SS ), ความเร่ง

ที (S1 ) ของแผ่น
ะจังหวัดในประ
ภทชั้นดิน D อา

รวิจยั 
สัมประสิทธิ์ผล
ระสิทธิ์ผลตอบ
า CS ของระ
2 มาหาค่าเฉลี
าะห์ได้ CS เฉล่ีย
1 สัมประสิทธิ์ผ
จงัหวัด 

อ
มหานคร บ

ท
พชร ค
บรุ ี ด

วามเร่งตอบสน
งตอบสนองเชิ
นดินไหวรุนแร
เทศไทยมาใช้คํ
าคารต้องสูงไม่

รูปที่ 2

ลตอบสนองแรง
บสนองแรงแผ่น
ะบบโครงสร้าง
ล่ียตามพื้นที่ขอ
ย ดังตารางที่ 1
ลตอบสนองแรง

อําเภอ
อ่าวลึก 
บางซ่ือ 
ท่าคันโท 
คลองลาน 
ด่านมะขามเตี้ย 

นองเชิงสเปกตรั
งสเปกตรัมที่ค

รงสูงสุดที่พิจาร
คํานวณ กําหนด
เกิน 23 เมตร เ

2 พารามเิตอร์ที่

แผ่นดินไหวเฉลี
นดินไหวเฉล่ีย 
งทั้ง 7 ระบบ ต
องประเทศไทย
1 
งแผ่นดินไหวเฉลี

CS
0.03
0.04
0.0
0.06
0.09

รัมที่
คาบ  
รณา 
ดดิน
เป็น

อา
7 ร
ส่ัน
ซอ
ผล

ที่จาํเป็นในการใ

ล่ีย 
คือ 

ตาม  
 ผล

ล่ีย 
CS 
36 
46 
17 
68 
98 

ตา

กา
กํา
ขอ
จนั
ฉะ
ชล
ชัย
ชัย
ชุม
เชี

คารทั่วไปประ
ระบบตามมาต
นสะเทือนของ
อฟต์ แวร์  DO
ตอบสนองแรง

ใช้ซอฟต์แวร์ D

รางที่ 1 สัมปร
(ต่อ) 

จังหวัด 
าฬสินธุ ์
าแพงเพชร 
อนแก่น 
นทบุร ี
ะเชิงเทรา 
ลบุร ี
ยนาท 
ยภูมิ 
มพร 
ยงราย 

เภทความสําคัญ
รฐานการออก
แผ่นดินไหว (

ON_V1 [5]  วิ
แผ่นดินไหว (C

DON_V1 

ะสิทธิ์ผลตอบส

อํ
ท่าคันโท 
คลองลาน 
ภูผามา่น 
กิ่งอําเภอน
บางปะกง 
เมืองชลบรุี
กิ่งอําเภอห
คอนสาร 
ท่าแซะ 
แม่จัน 

ัญปกติ และโค
แบบอาคารต้า
(มยผ.1302) 
เคราะ ห์ สั ม

CS ) ดังรูปที่ 2 

สนองแรงแผ่นดิ

อําเภอ 

นายายอาม 

ร ี
หนองมะโมง 

 

ครงสร้างทั้ง 
านทานการ
จากน้ันใช้
ประสิ ทธิ์

 

ดินไหวเฉล่ีย 

CS 
0.017 
0.068 
0.029 
0.013 
0.046 
0.035 
0.070 
0.027 
0.023 
0.104 
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ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวเฉล่ีย 
(ต่อ) 

จังหวัด อําเภอ CS 
เชียงใหม ่ แม่อาย 0.104 
ตรัง สิเกา 0.024 
ตราด เขาสมงิ 0.011 
ตาก ท่าสองยาง 0.081 
นครนายก องครักษ ์ 0.023 
นครปฐม เมืองนครปฐม 0.060 
นครพนม บ้านแพง 0.057 
นครราชสีมา ปากช่อง 0.013 
นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ ่ 0.022 
นครสวรรค ์ กิ่งอําเภอแม่เปิน 0.068 
นนทบุรี เมืองนนทบุร ี 0.034 
นราธวิาส ศรีสาคร 0.017 
น่าน ท่าวังผา 0.100 
บุรีรัมย์ นาโพธิ ์ 0.011 
ปทุมธานี สามโคก 0.034 
ประจวบคีรขีันธ ์ กิ่งอําเภอสามร้อยยอด 0.059 
ปราจีนบุร ี บ้านสร้าง 0.023 
ปัตตาน ี โคกโพธ์ 0.017 
พระนครศรีอยุธยา บางประอิน 0.039 
พะเยา แม่ใจ 0.081 
พังงา เกาะยาว 0.040 
พัทลุง กงหรา 0.021 
พิจิตร วชิรบารม ี 0.045 
พิษณุโลก ชาติตระการ 0.073 
เพชรบุรี เขาย้อย 0.060 
เพชรบูรณ ์ หล่มเก่า 0.048 
แพร ่ เมืองแพร่ 0.096 
ภูเก็ต กะทู้ 0.046 
มหาสารคาม กิ่งอําเภอช่ืนชม 0.014 
มุกดาหาร หว้านใหญ ่ 0.016 
แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 0.104 
ยโสธร เลิงนกทา 0.012 
ยะลา เบตง 0.021 
ร้อยเอ็ด เมยวด ี 0.012 
ระนอง สุขสาํราญ 0.027 
ระยอง ปลวกแดง 0.034 
ราชบุร ี ดําเนินสะดวก 0.060 
ลพบุร ี ท่าวุ้ง 0.022 
เลย นาแหว้ 0.067 
ลําปาง สบปราบ 0.104 

ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวเฉล่ีย 
(ต่อ) 

จังหวัด อําเภอ CS 
ลําพูน ป่าซาง 0.095 
ศรีสะเกษ กิ่งอําเภอศิลาลาด 0.011 
สกลนคร คําตากลา้ 0.042 
สงขลา สะเดา 0.021 
สตูล ละง ู 0.024 
สมุทรปราการ พระประแดง 0.046 
สมุทรสงคราม อัมพวา 0.046 
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 0.046 
สระแก้ว เขาฉกรรจ ์ 0.012 
สระบุร ี ดอนพุด 0.021 
สิงหบ์ุร ี บางระจนั 0.027 
สุโขทัย ศรีนคร 0.079 
สุพรรณบุร ี ด่านช้าง 0.065 
สุราษฎรธ์านี พนม 0.025 
สุรินทร ์ ชุมพลบุร ี 0.011 
หนองคาย บุ่งคล้า 0.059 
หนองบัวลาํภู สุวรรณคูหา 0.045 
อ่างทอง สามโก ้ 0.031 
อํานาจเจรญิ ชานุมาน 0.012 
อุดรธานี เพ็ญ 0.050 
อุตรดิตถ์ ตรอน 0.085 
อุทัยธานี ลานสกั 0.059 
อุบลราชธาน ี เขมราฐ 0.011 
 

จากตารางที่ 1 อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางมี CS 
เฉล่ียทุกระบบเท่ากับ 0.104 เป็นค่ามากที่สุดพื้นที่ที่
กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นไปได้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
แผ่นดินไหว ในขณะที่อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรี รัมย์  กิ่ งอําเภอศิลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีมี CS เฉล่ียทุกระบบ
เท่ากับ 0.011 เป็นค่าน้อยที่สุด ซึ่งพื้นที่ที่กล่าวมานั้นมี
ความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดแผ่นดินไหว สามารถ
ตรวจสอบได้โดยนําพื้นที่ดังกล่าวเปรียบเทียบกับรูปที่ 1 

4.2 ผลของพื้ นที่ แ ผ่นดินไหวต่อสัมประสิทธิ์
ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวของโครงต้านแรงดัด
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คอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาและโครงต้านแรงดัดคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มีความเหนียว 

4.2.1 ขนาดของ CS ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดแผ่นดินไหว 

ตารางที่ 2 และรูปที่ 3 แสดงสัมประสิทธิ์ผลตอบสนอง
แรงแผ่นดินไหวโดยใช้ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีต
เสริมเหล็กธรรมดาและโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความเหนียวของอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
จากตารางที่ 2 ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ธรรมดานั้นไม่สามารถนํามาใช้ในการออกแบบอาคารได้
เนื่ องจากเ ป็นพื้ นที่ ที่ มี ความเ ส่ียง สู งต่ อการเกิ ด
แผ่นดินไหว ซึ่งต้องให้ค่าความสําคัญสูงมากสําหรับการ
ออกแบบจึงไม่มีสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว 
(CS ) แต่ระบบโครงต้านแรงดันคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
ความเหนียวสามารถนํามาใช้ในการออกแบบอาคารได้
โดยมีสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (CS ) 
เท่ากับ 0.087 
 

 
ตารางที่ 2  สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (CS ) ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาและ 

โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียว อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
จังหวัด อําเภอ Ss S1 ระบบโครงสร้างโดยรวม Cs 

เชียงราย แม่จัน 0.940 0.278 ระบบโครงต้านแรงดัด 
โครงต้านแรงดดัคอนกรตี
เสริมเหล็กแบบธรรมดา

ไม่สามารถนํามาใช้
ในการออกแบบได้

โครงต้านแรงดดัคอนกรตี
เสริมเหล็กที่มีความเหนียว 0.087 

 
เนื่องจากอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีบริเวณ

พื้นที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะรอยเล่ือน 
แม่จัน ทําให้จังหวัดเชียงรายมีความเส่ียงสูงที่จะเกิด
แผ่นดินไหว การประเมินความสําคัญและประเภทของ
อาคารเพื่อที่จะออกแบบอาคารน้ันจําเป็นมากต่อการ
ออกแบบอาคาร ซึ่งระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริม
เหล็กธรรมดาไม่เหมาะสมต่อการออกแบบอาคาร และไม่

สามารถหาสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว  
(CS ) ได้ระบบโครงสร้างนี้จึงไม่แสดงในรูปที่ 3 ในขณะที่
ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความ
เหนียว(3.5) มีสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว 
(CS ) เท่ากับ 0.087 มีความเหมาะสมต่อการออกแบบ
อาคารในพ้ืนที่นี้ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3  สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (CS ) ของอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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ระบบโครงสร้างตาม มยผ.1302

อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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4.2.2 ขนาดของ CS ในพื้นที่ที่มีความเส่ียง
น้อยต่อการเกิดแผ่นดินไหว 

ในกรณีพื้ นที่ ที่ มี ความเสี่ ยง น้อยตั วอย่ าง เช่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) คือ อําเภอภูผา
ม่าน จังหวัดขอนแก่น พบว่าระบบโครงสร้างทั้งสอง
ระบบสามารถนําไปใช้ออกแบบอาคารได้ เน่ืองจากเป็น
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะเกิดแผ่นดินไหว  

ตามข้อมูลจากการสํารวจทําแผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งระบบโครงสร้าง
โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวมี
สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (CS ) เท่ากับ 
0.018 และระบบโครงสร้างโครงต้านแรงดัดคอนกรีต
เสริมเหล็กธรรมดามีสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรง
แผ่นดินไหว (CS ) เท่ากับ 0.048 ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (CS ) ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาและ

โครงต้านแรงดัดคอนกรตีเสริมเหล็กที่มีความเหนียว อําเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

 
อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นน้ันเป็นพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดแผ่นดินไหว จึงสามารถนํา
ระบบโครงสร้างทั้ง 7 ระบบตาม มยผ.1302 มาออกแบบ
อาคารได้ทั้งหมด โดยที่ระบบโครงสร้างโครงต้านแรงดัด
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมดา(3.7) มีสัมประสิทธิ์

ผลตอบสนองแรงแผ่นดนิไหว (CS ) เท่ากับ 0.048 ซึ่งเป็น
ค่ามากที่สุด ในส่วนของโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความเหนียว(3.5) มีสัมประสิทธิ์ผลตอบสนอง
แรงแผ่นดินไหว (CS ) เท่ากับ 0.018 ซึ่งเป็นค่าน้อยที่สุด 
ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4  สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว (CS ) ของอําเภอภูผาม่าน จังหวดัขอนแกน่ 
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อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

จังหวัด อําเภอ Ss S1 ระบบโครงสร้างโดยรวม Cs 

ขอนแก่น ภูผาม่าน 0.125 0.039 ระบบโครงต้านแรงดัด 

โครงต้านแรงดดัคอนกรตี
เสริมเหล็กแบบธรรมดา 0.048 

โครงต้านแรงดดัคอนกรตี
เสริมเหล็กที่มีความเหนียว 0.018 
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4.3 แรงเฉือนที่ฐานของอาคาร 
สําหรับสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว  

(CS ) ที่หามาได้จากข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 สามารถนําไป
คํานวณหาค่าแรงเฉือนที่ฐานของอาคาร (V ) ได้ โดยหา
น้ําหนักของอาคารที่ต้องการออกแบบ และอาคารต้องไม่
สูงเกิน 23 เมตร ตามสมการที่ (2) 

ยกตัวอย่างสําหรับสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรง
แผ่นดินไหว (CS ) จากข้อที่ 4.2.1 เท่ากับ 0.087 โดยใช้
โครงสร้างระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
ความเหนียวน้ําหนักของอาคาร (W ) โดยการประมาณ
คือ 126,465 ตัน โดยความสูงอาคาร 5 ชั้น รวมกับชั้น
ดาดฟ้าและพื้นที่ถังเก็บน้ําเท่ากับ 19.85 เมตร ประเภท
ชั้นดิน D และกําหนดประเภทของอาคารเป็นอาคารทั่วไป
ประเภทความสําคัญปกติ จะได้ค่า V = 11,002 ตัน 
ในขณะที่ถ้า CS จากข้อที่ 4.2.2 เท่ากับ 0.018 จะได้ค่า 
V = 2,276 ตัน เท่านั้น ซึ่งต่างกันถึง 4.8 เท่าโดยประมาณ 
 
5. สรุปและอภิปราย 

5.1 จากผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ผลตอบสนอง
แรงแผ่นดินไหว (CS ) ระบบโครงสร้างที่มีค่า CS สูงที่สุด
ในแต่ละพื้นที่ คือ ระบบโครงสร้างโครงต้านแรงดัด
คอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดา แต่ระบบโครงสร้างนี้ไม่
สามารถนํามาใช้ในการออกแบบอาคารได้ในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหว 

5.2 ระบบโครงสร้างทั้ง 7 ระบบตามมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารต้านการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว 
(มยผ.1302) นํามาใช้ออกแบบอาคารได้ทุกระบบในพ้ืนที่
ที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดแผ่นดินไหว ในขณะที่พื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมีระบบโครงสร้าง
บางระบบเท่านั้นที่สามารถใช้ในการออกแบบอาคารได้ 
เช่น ระบบโครงสร้างโครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียว 

5.3 จากผลการวิจัยในหัวข้อ 4.1 พื้นที่ที่มีความเส่ียง
สูงต่อการเกิดแผ่นดินไหว คือ อําเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
ในขณะที่พื้นที่ที่มีความเส่ียงน้อยต่อการเกิดแผ่นดินไหว 
คือ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด
บุรีรัมย์ กิ่งอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอ 

ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

5.4 การศึกษาน้ีสามารถประเมินแรงเฉือนที่ฐานของ
อาคาร (V) ได้ โดยพิจารณาจากสัมประสิทธิ์ผลตอบสนอง
แรงแผ่นดินไหว (CS ) ในกรณีที่อาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร 
ทําให้เลือกโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการออกแบบอาคาร
ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยได้ทันที และยังช่วย
ประหยัดเวลาในการหาตัวประกอบตามคู่มือ มยผ.1302 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 หากใช้การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
ในพื้นที่ที่ห้ามใช้ระบบโครงสร้างบางระบบตาม มยผ.1302 
ควรวิเคราะห์อย่างละเอียดในการเลือกใช้ระบบโครงสร้าง
ในพื้นที่นั้น ๆ 

6.2 หากมีผู้ที่สนใจอยากนํางานวิจัยเรื่องนี้ไปศึกษา
หรือนําไปทําการวิจัยต่อยอด ทางผู้วิจัยขอเสนอแนะผู้ที่
จะทําการวิจัยต่อว่าควรทําคอนทัวร์ของสัมประสิทธิ์
ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว เพื่อให้ทราบว่าค่า
สัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหว มีความสูงต่ํา
แปรเปลี่ยนอย่างไรในประเทศไทย 
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