
 ข 

หวัขอ้ปริญญานิพนธ์             :                การศึกษาผลการบิดของอาคารเน่ืองจากการจดัวาง 
   ผนงัรับแรงเฉือนเม่ือเกิดแผน่ดินไหว 
โดย :  นายช านาญพงษ ์ ปาระพรหม 
สาขาวชิา :              วศิวกรรมโยธา 
อาจารยท่ี์ปรึกษา :              อาจารย ์ธนวชั  โพคะรัตน์ศิริ 
ปีการศึกษา :  2548 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการบิดของอาคารเน่ืองจากการจดัวางผนงัรับแรงเฉือน
เม่ือเกิดแรงแผ่นดินไหวโดยใช้แบบจ าลองโครงสร้างท่ีมีการจดัวางผนังรับแรงเฉือนซ่ึงท าให้
เกิดการเยื้องศูนยร์ะหว่างจุดศูนยร์วมมวลกบัจุดศูนยร์วมความแข็งแกร่งในกรณีท่ีต่างกนั แบ่ง
ออกเป็น 5 กรณี คือกรณีท่ี 1  โครงสร้างเกิดการเยื้องศูนยร้์อยละ 1 โดยผนงัรับแรงเฉือนถูกจดั
วางให้อยูด่า้นนอกสุดของอาคาร กรณีท่ี 2 โครงสร้างเกิดการเยื้องศูนยร้์อยละ 1 โดยผนงัรับแรง
เฉือนถูกจดัวางให้อยู่กลางอาคาร และกรณีท่ี 3 กรณีท่ี 4 กรณีท่ี 5 โครงสร้างเกิดการเยื้องศูนย์
ร้อยละ 14 ร้อยละ 28 ร้อยละ 42 ตามล าดบั โดยผนังรับแรงเฉือนถูกจดัวางให้อยู่กลางอาคาร 
และเล่ือนออกดา้นนอกอาคารตามช่วงเสา  ทั้งหา้กรณีเป็นแบบจ าลองโครงสร้างอาคารสูงท่ีตอ้ง
ค านวณแรงแผ่นดินไหวในการออกแบบอาคาร และค านวณแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน 
Uniform Building Code 1994, (UBC-1994) การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างอาคารในกรณี
ต่าง ๆ ท าการวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์โครงสร้าง จากการวเิคราะห์ท าใหท้ราบผลการ
บิดของอาคารคือ การจดัวางต าแหน่งผนงัรับแรงเฉือนท่ีท าให้เกิดการเยื้องศูนยม์าก ๆ ในกรณีท่ี 
3 กรณีท่ี 4 กรณีท่ี 5 จะท าให้เกิดการบิดตวัของโครงสร้างร้อยละ 0.063 ร้อยละ 0.097 ร้อยละ 
0.115 ตามล าดับ การบิดตวัท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดโมเมนต์ในเสาท่ีเพิ่มข้ึนการค านวณออกแบบ
โครงสร้างอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเสาจึงต้องออกแบบให้สามารถรับโมเมนต์ท่ี
เกิดข้ึนได้ สาเหตุการบิดของอาคารเน่ืองจากโครงสร้างมีค่า Rigidity ท่ีแตกต่างกัน โดย
โครงสร้างอาคารท่ีมีผนังรับแรงเฉือนจะมีค่า Rigidity มากกว่าโครงสร้างท่ีไม่มีผนังรับแรง
เฉือน เป็นผลใหอ้าคารเกิดการบิดตวั 


	02 บทคัดย่อ.pdf
	อาจารย์ที่ปรึกษา   : อาจารย์ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ
	สาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	วิทยาเขตภาคพายัพ  อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
	ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
	...................................................................... หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
	(อาจารย์วรพรรณ  นันทวงศ์)
	......................................................................  ประธานกรรมการ
	(อาจารย์วรพรรณ  นันทวงศ์)
	......................................................................  กรรมการ
	(อาจารย์ยุทธนา  สินสุขเศรษฐ์)
	......................................................................  กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
	(อาจารย์ธนวัช  โพคะรัตน์ศิริ)
	โดย :  นายชำนาญพงษ์  ปาระพรหม
	การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการบิดของอาคารเนื่องจากการจัดวางผนังรับแรงเฉือนเมื่อเกิดแรงแผ่นดินไหวโดยใช้แบบจำลองโครงสร้างที่มีการจัดวางผนังรับแรงเฉือนซึ่งทำให้เกิดการเยื้องศูนย์ระหว่างจุดศูนย์รวมมวลกับจุดศูนย์รวมความแข็งแกร่งในกรณีที่ต่างกัน แบ่งออกเ...



	05 บทที่ 1.pdf
	การศึกษาอาคารรับแรงแผ่นดินไหวที่จะกล่าวต่อไปเป็นการวิเคราะห์แรงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง ของอาคารเมื่อมีการจัดวางกำแพงรับแรงเฉือนในกรณีที่มีการเยื้องศูนย์ระหว่างจุดศูนย์รวมมวลกับจุดศูนย์รวมความแข็งแกร่ง โดยจะพิจารณาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง...
	1.3.1  อาคาร คสล. ที่มีความสูง 31.5 เมตร นับจากผิวดินโดยมีความสูงจากระดับพื้นถึงพื้นในแต่ละชั้นเท่ากับ 3.50 เมตร จำนวน 9 ชั้นรวมชั้นดาดฟ้า ตามคำจำกัด ความของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
	1.3.2  อาคาร คสล. ที่มีความสม่ำเสมอทางแนวราบ และแนวดิ่ง ในกรณีโครงสร้างอาคารที่มีการเยื้องศูนย์ระหว่างจุดศูนย์รวมมวลกับจุดศูนย์รวมความแข็งแกร่ง กับกรณีโครงสร้างอาคารที่ไม่มีการเยื้องศูนย์ระหว่างจุดศูนย์รวมมวลกับจุดศูนย์รวมความแข็งแกร่ง โดยทุกชั้นของโค...

	06 บทที่ 2.pdf
	1.  Stiffness เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่กำหนดการเคลื่อนที่ของโครงสร้างเมื่อมีแรงมากระทำ เพื่อให้ได้ผลการคำนวณที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมจริงของโครงสร้าง อาจจะต้องใช้การคำนวณที่ละเอียดกว่าการคำนวณโดยวิธี Linear Elastic ที่ใช้อยู่ทั่วไปเพื่อที่จะรวมพฤติกรรมที...
	2.  Strength ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างต้องมีกำลังเพียงพอ ที่จะรับแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นดินไหวได้ โดยไม่เกิดการประลัย ในกรณีที่โครงสร้างต้องไม่เกิดการเสียหายเลยระหว่างแผ่นดินไหว โครงสร้างนั้นต้องมีกำลังเพียงพอที่จะรับแรงที่เกิดจาก Elastic Dynamic Resp...
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	2. โครงสร้างปกติที่มีผังอาคารสมมาตร และมีความสูงน้อยกว่า 73 เมตร
	3. โครงสร้างไม่ปกติเช่น ผังอาคารมีรูปร่างไม่สมมาตร โครงสร้างอาคารที่มีมวลหรือสติฟเนสที่แปรเปลี่ยนในระหว่างชั้น เป็นต้น ซึ่งมีความสูงน้อยกว่า 5 ชั้นหรือ 20 เมตร
	4. โครงสร้างซึ่งมีส่วนบนมีลักษณะยึดหยุ่นเช่น หอสูง เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคงแข็งแรง
	การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า เริ่มจากการคำนวณหาแรงเฉือนที่ฐานอาคารก่อน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าของสัมประสิทธิ์ความเสี่ยงภัย ความสำคัญของอาคารที่ออกแบบ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือนที่ฐาน ค่าตัวประกอบซึ่งคำนึงถึงการดูดซับพลังงาน แล...
	ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบโครงสร้างให้มีความเหนียว เพื่อให้สามารถโยกไหวไปมาได้โดยไม่แตกร้าวรุนแรงจนเสียกำลัง โดยการออกแบบตามหลักการของเสาแข็งแรงและคานอ่อน (Strong Column and Weak Beam) ซึ่งจะต้องมีวิธีการออกแบบเหล็กเสริมในคาน เสา และจุดรอยต่อระหว่างเสาแ...
	ค่า Z นี้เป็นสัมประสิทธิ์ที่คำนึงถึงความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวตามที่แสดงในแผนที่เขตแผ่นดินไหว มีค่าตามตารางที่ 2.1
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	จากการคำนวณค่าการบิดตัวเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวโดยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง พบว่า Frame ที่อยู่ไกลจุดศูนย์รวมความแข็งแกร่ง จะมีค่าการโก่งตัวหรือการบิดตัวมากกว่า Frame ที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์รวมความแข็งแกร่ง เห็นได้จากรูปที่ 4.6 ถึง 4.10 และกราฟที่ 4.1 ถึ...
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	พิจารณาลักษณะการบิดตัวของโครงสร้างอาคาร (รูปที่ 4.6 ถึง 4.10) เห็นได้ว่าอาคารมีการบิดตัวในลักษณะหมุนรอบจุดศูนย์รวมความแข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจากการกำหนด Diaphragm ของโครงสร้างอาคาร ค่าการโยกตัวหรือบิดตัวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดตำแหน่งของผนังรับแ...
	การประมาณค่า Rigidity ของแต่ละ Frame จะใช้การคำนวณจากสติฟเนสในแนวราบของ Frame โดยการวิเคราะห์ Frame ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง (ชนิด 2 มิติ) ภายใต้แรงกระทำด้านข้างแบบจุดที่ตำแหน่งที่สนใจดังแสดงในรูปที่ 4.10 สำหรับ Frame ที่มีผนังรับแรงเฉือ...

	10 บรรนาณุกรม.pdf
	กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2526). ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.
	กระทรวงมหาดไทย
	กฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540). ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.
	กระทรวงมหาดไทย




