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แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จังหวัด
เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือซึ่งมีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวหลายรอยเลื่อน บ่งชี้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงที่จะเกิด
แผ่นดินไหว ในการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการออกแบบเชิงสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหวของ
อาคารคอนกรีตสําเร็จรูป และทําการจําลองอาคารอพาร์ทเม้นท์สูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อาคารจะออกแบบตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1302-61 และทําการประเมินประสิทธิภาพต้านทาน
แผ่นดินไหวโดยใช้การวิเคราะห์วิธีประวัติเวลาไม่เชิงเส้น โดยใช้ค่าความเร่งของแผ่นดินไหวที่บันทึกได้จากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวจริงจํานวน 7 คลื่น และปรับให้เข้ากับสเปกตรัมการออกแบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์ ETABS การกําหนด
คุณสมบัติจุดหมุนไม่เชิงเส้นของกําแพงรับแรงเฉือนและโมเมนต์โค้งโดยใช้แบบจําลองความเค้นและความเครียด
สําหรับคอนกรีตและเหล็กกล้าที่กําหนดในมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ.1303-57 จากผลการวิเคราะห์
ด้วยวิธีสถิตเชิงเส้นจะนําไปออกแบบและประเมินสมรรถนะด้วยวิธีสถิตไม่เชิงเส้นและวิธีประวัติเวลาไม่เชิงเส้น รวมถึง
นําผลการวิเคราะห์ที่ได้จากทั้ง 3 วิธีมาเปรียบเทียบค่าการเคลื่อนที่ของอาคาร แรงเฉือนที่ฐาน และค่าการเคลื่อนตัว
สัมพัทธ์ระหว่างชั้น
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Evaluation of Seismic Performance of a Precast Concrete Building
located in Chiang Mai Thailand
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Abstract
Earthquakes are natural disasters that cause a significant loss of life and property. Chiang Mai is
located in the north, with many earthquake faults indicating that Chiang Mai is at risk of an earthquake.
This study demonstrates the importance of seismic performance base design of precast concrete
buildings (PC). A 10-story apartment precast concrete building is modeled located in Mueang Chiang
Mai, Chiang Mai. The building is designed as per Department of Public Works and Town & Country
Planning DPT1302-18. The building is evaluated for earthquake resistance performance using nonlinear
time history analysis, which uses the acceleration of the earthquake recorded from earthquakes of 7
waves. The acceleration of the earthquake is matched to the design spectrum using ETABS software.
The analysis identifies the plastic hinge properties of shear walls and moment curvature by using the
stress and strain model for concrete and steel as specified in the Department of Public Works and
Town & Country Planning DPT.1303-14. The results of analysis of the linear static analysis is designed
and evaluated by the nonlinear static analysis and the nonlinear dynamic analysis. The analysis results
from all 3 methods are compared for the displacement of buildings, Base shear and Story drift.
Keywords: Nonlinear Dynamics Procedure, Nonlinear Time History Analysis, Performance base design,
Precast Concrete Buildings, Shear walls
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1. บทนํา
แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากแผ่นดินไหวอาจก่อให้เกิด
การพังทลายของอาคารที่อ่อนแอ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นบ่อย และรุนแรง
มากขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารต่าง ๆ โดยเฉพาะ
พื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย เช่น
แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 แผ่นดินไหวขนาด 4.9 ที่
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2561 ได้ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กหลายแห่ง ดังนั้นวิศวกรควรให้ความสําคัญใน
การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบเพื่ อ ต้ า นทานแรง
แผ่นดินไหว
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบัน
มี การเติ บโตมากขึ้ น เพื่ อรั บรองการขยายตั วของงาน
ก่อสร้าง แนวโน้มการก่อสร้างระบบพรีคาสท์หรือระบบ
คอนกรี ตสํ าเร็ จรู ปจึ งเป็ นที่ นิ ยมมากขึ้ น เนื่ องจากลด
ระยะเวลาในการก่อสร้างเมื่อเทียบกับการก่อสร้างระบบ
ปกติ แต่สําหรับอาคารต้านทานแผ่นดินไหว ระบบอาคาร
คอนกรีตสําเร็จรูปยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก เพราะที่
ผ่านมาเคยมีอาคารคอนกรีตสําเร็จรูปถล่มสาเหตุมาจาก
แผ่ น ดิ น ไหว ดั ง เช่ น เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหว Emilia
Earthquake ขนาดโมเมนต์แมกนิจูดเท่ากับ 5.8-6.1
ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 20 และ 29
พฤษภาคม 2555 แผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง นั้ น ทํ า ให้ อ าคาร
คอนกรีตสําเร็จรูปจํานวนมากกว่า 2000 หลังพังทลาย
และเสียหายจากแผ่นดิ นไหว โดยสาเหตุหลั กของการ
พังทลายคืออาคารหล่อสําเร็จรูปไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการต้านทานแผ่นดินไหว [1]
มาตรฐานการออกแบบที่วิศวกรของไทยส่วนใหญ่ใช้
ในการออกแบบ คื อ มาตรฐานการออกแบบอาคาร
ต้านทานการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว มยผ.1302-61 [2]
มีการแนะนําวิธีสถิตเชิงเส้นสําหรับการวิเคราะห์และการ
ออกแบบ แต่อย่างไรก็ตามอาคารที่ออกแบบมานั้นการ
พิจารณาการเสียรูปทรงของอาคารยังอยู่ในช่วงอีลาสติก
แต่ ในความเป็ นจริ งการเสี ยรู ปทรงของอาคารอาจอยู่
ในช่วงอินอีลาสติกด้วยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในระดับการ
ออกแบบ อาคารควรมีความแข็งแรงและความเหนียว
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พอที่จะหลีกเลี่ยงการพังทลายในระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
รุนแรง ดังนั้นการวิเคราะห์แบบพลศาสตร์ไม่เชิงเส้นจึง
ถูกนํามาใช้ในการประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างที่
ออกแบบตามมาตรฐานการประเมินและการเสริมความ
มั่นคงแข็ งแรงของโครงสร้ างอาคารในเขตที่อาจได้รั บ
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ.1303-57 [3]
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การต้านทานคลื่นไหวสะเทือนของอาคารคอนกรีตสําเร็จรูป
ที่ออกแบบตามมาตรฐาน มยผ.1302-61 โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบสถิตเชิงเส้นและพลศาสตร์ไม่เชิงเส้น ผล
การวิเคราะห์จะนําเสนอในเรื่องของระดับสมรรถนะของ
โครงสร้างรวมถึง Interstory Drift, Base Shear และ
Displacement การตอบสนองของโครงสร้างได้รับการ
ประเมินเพื่อกําหนดความปลอดภัยโดยรวมของโครงสร้าง
ภายใต้ความต้องการแผ่นดินไหว
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
N. H. Tam [4] ทําการศึกษาความสามารถต้านทาน
แผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแผ่นพื้น
ไร้คาน โดยจําลองอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 9 ชั้น และอาคารสํานักงานในกรุงเทพฯสูง 15 ชั้น
แล้วทําการประเมินความสามารถต้านทานแผ่นดินไหว
จากตามข้อแนะนําของ ATC-40 [5] และ FEMA 273 [6]
ด้วยวิธี Nonlinear static pushover โดยพิจารณาผล
ของกํ า แพงก่ อ อิ ฐ และระบบฐานราก พบว่ า อาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแผ่นพื้นไร้คานมีความสามารถ
รับแรงด้านข้าง และมีค่าการเคลื่อนตัวด้านข้างของยอด
อาคาร ต่ํากว่าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเสา-คาน
การวิ บัติ แบบแรงเฉือนทะลุ จะเกิ ดขึ้นที่จุ ดต่ อพื้ น-เสา
ภายในของอาคาร และยังพบอีกว่ากําแพงรับแรงเฉือนจะ
ช่วยลดค่าการโก่งตัวด้านข้าง และเพิ่มความสามารถใน
การรับแรงด้านข้างให้กับอาคารอย่างเห็นได้ชัด
S. Kiattivissanchai [7] ศึกษาความสามารถต้านทาน
แผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อแนะนํา
ของ ATC-40 และ FEMA 273 โดยจําลองอาคารคอนกรีต
เสริ มเหล็ กโครงข้ อแข็ งประเภทเสา-คาน แล้ วทํ าการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี Nonlinear static pushover การ
ประเมินใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 9 ชั้น เป็นอาคาร
พั ก อาศั ย ในกรุ ง เทพฯ พบว่ า อาคารมี ค วามสามารถ
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ต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีพอสมควร สําหรับการปรับปรุง
อาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว การใช้วิธีลด
ระยะห่ างเหล็กเสริมตามขวางของคานขวาง และเพิ่ ม
ขนาดหน้าตัดเสา ช่วยเพิ่มความสามารถต้านทานแรง
ด้านข้างสูงสุดของอาคาร ส่วนการเพิ่มจํานวนเหล็กเสริม
ตามยาวในคานจะทํ าให้ อาคารสามารถต้ านทานแรง
แผ่นดินไหวระดับรุนแรงที่สุดได้อย่างปลอดภัย
P. Imarb [8] ทําการศึกษาวิธีทมี่ ีประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์ การประเมิน และการปรับปรุงความสามารถ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธี Pushover และ Capacity Spectrum ตาม
ข้อแนะนําของ ATC-40 จากนั้นทําการวิเคราะห์แบบจําลอง
อาคารด้วยวิธี Nonlinear Static Pushover ด้วย
โปรแกรม SAP2000 และแสดงผลในรูปแบบของความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนที่ฐานอาคารกับการเคลื่อนตัว
ด้านข้างของยอดอาคาร (Capacity Curve) ในส่วนของ
การประเมินได้ใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 9 ชั้น ใน
กรุงเทพฯ พบว่าการปรับปรุงอาคารโดยวิธีค้ํายันทางข้าง
ด้วยเหล็กยึดทแยง ด้วยผนังแรงเฉือน และขยายหน้าตัด
เสา จะเพิ่มความสามารถต้านทานแรงด้านข้างสูงสุดของ
อาคาร นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการเสียรูปของ
องค์อาคารช่วยเพิ่มความสามารถการโยกตัวทางด้านข้าง
ของอาคารก่อนการวิบัติ
N. Intaboot [9] ทําการศึกษาวิธีที่มีประสิทธิภาพใน
การวิ เ คราะห์ การประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง ความ
สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็กชนิดแผ่นพื้นไร้คาน โดยวิธี Pushover และ
Capacity Spectrum ตามข้อแนะนําของ ATC-40 ทํา
การวิ เคราะห์ แบบจํ าลองดั ง กล่ าวด้ วยวิ ธี Nonlinear
Static Pushover ด้วยโปรแกรม SAP2000 และ
แสดงผลในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนที่
ฐานอาคารกั บการเคลื่ อนตั วด้ านข้ างของยอดอาคาร
(Capacity Curve) วิธี Capacity Spectrum ใช้การ
คํานวณ Capacity Curve ร่วมกับการคํานวณ Demand
curve ในส่วนของการประเมินได้ใช้อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชนิดแผ่นพื้นไร้คานสูง 9 ชั้น และ 30 ชั้น ในกรุงเทพฯ
พบว่าแม้กําแพงอิฐก่อไม่ช่วยเพิ่มกําลังรับแรงด้านข้างสูง
สุดแต่ก็เพิ่มค่าความแข็งแรงให้กับอาคารในช่วงก่อนเกิด
การวิบัติของกําแพงอิฐก่อ การปรับปรุงอาคารให้สามารถ
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ต้ า นทานแรงแผ่ น ดิ น ไหวได้ เ พิ่ มขึ้ นโดยวิ ธี ค้ํ า ยั นทาง
ด้านข้างด้วยผนังแรงเฉือนและเพิ่มความแข็งแรงบริเวณ
หัวเสาจะสามารถเพิ่มความสามารถต้านทานแรงด้านข้าง
สูงสุดของอาคาร นอกจากนี้การปรับปรุ งโดยการเพิ่ ม
เหล็ ก เสริ ม หลั ก จะช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถเคลื่ อ นตั ว
ด้ านข้ างของอาคารก่ อนการวิ บั ติ และผลการวิ จั ยยั ง
พบว่ า อาคารสู ง 9 ชั้ น โครงสร้ า งหลั ก จะเกิ ด ความ
เสียหายขององค์อาคารบางส่วน ส่วนอาคารสูง 30 ชั้น
พฤติกรรมยังคงอยู่ในช่วงอีลาสติก โดยโครงสร้างหลักยัง
ไม่เกิดความเสียหาย
N. Choopool [10] ทําการศึกษาวิธีการประเมิน
ความสามารถต้ านทานแรงแผ่ นดิ นไหวของอาคารที่
ก่ อ สร้ า งแล้ ว ในกรุ ง เทพมหานครโดยวิ ธี Capacity
Demand Diagram method ตามข้อแนะนําของ ATC40
จากนั้นวิ เคราะห์แบบจํ าลองดั งกล่าวด้วยวิ ธี
Nonlinear Static Pushover ด้วยโปรแกรม SAP2000
และแสดงผลในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างแรง
เฉื อนที่ ฐานอาคารกั บการเคลื่ อนตั วด้ านข้ างของยอด
อาคาร (Capacity Curve) และนําผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบกับระดับกําลังต้านทานและความเหนียวที่
อาคารจําเป็นต้องมี โดยพิจารณาภายใต้คลื่นแผ่นดินไหว
El Centro และข้อมูลการสั่นไหวที่ตรวจวัดที่ฐานตึก
ใบหยก 1 การประเมินความสามารถต้านทานแผ่นดินไหว
พบว่าอาคารที่มีความสูง 9 ชั้น มีความสามารถต้านทาน
แรงแผ่นดินไหวอยู่ในระดับใช้ได้และปลอดภัย ยกเว้น
กรณีที่ไม่เสริมเหล็กปลอกภายในจุดต่อเสาคาน อาคาร
อาจเกิ ดการวิ บั ติ ที่ จุ ดต่ อเสา-คาน และพบว่ าในกรณี
อาคาร 20 ชั้น มีความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว
อยู่ในระดับที่ดีและปลอดภัย ในส่วนของการปรับปรุง
อาคารสู ง 9 ชั้ น ให้ มี ค วามสามารถต้ า นทานแรง
แผ่นดินไหวเพิ่ม ทําได้โดยใช้ กําแพงรับแรงเฉือน การ
ขยายหน้าตัดเสา และการเพิม่ ความสามารถในการเสียรูป
ขององค์อาคาร
T. A. Ozkul et al. [11] ศึกษาอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ ก ที่ มี ผ นั ง เฉื อ นที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายเนื่ อ งจาก
แผ่นดินไหว Van 2011 และพิจารณาความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์วิธีประวัติเวลาไม่เชิงเส้นโดยใช้
ข้อมูลความเร่งแผ่นดินไหวของ Van 2011 การวิเคราะห์
วิ ธี ป ระวั ติ เ วลาไม่ เ ชิ ง เส้ น ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ โ ดย
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SAP20000 นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณภาพววัสดุและผนังเฉืฉือน
ซึ่ งออกแบบบตามข้ อกํ าหนดของการตตรวจวั ดคลื่ นไไหว
สะเทือนขของ Turkish Seismic
S
Codee 2007 [12] ทํา
การวิเคราาะห์วิธีประวัติเวลาแบบไม่
ว
เชิงเส้นสําหรับอาคคาร
ที่ได้รับกาารเสริมประสิทธิ
ท ภาพแล้วแลละมีการพิจารรณา
ความเสียหหายที่เกิดขึ้น ดัดงนั้นจึงมีการเปรียบเทียบคววาม
เสียหายขของอาคารที่มีอยู
อ ่และที่เสริมประสิ
ป ทธิภาพแแล้ว
การประเเมิ นผลจะนํ ามาใช้
ม เพื่ อกระจจายความเสี ยหหาย
แม้ว่าจะมีมีการเพิ่มคุณภาพของคอนกรีรีตและผนังรับแรง
เฉือนในการออกแบบอาาคารยกเว้นคาานและเสา จากกผล
การศึกษาาพบว่าการใช้วัวัสดุที่เหมาะสมมและเสริมผนังงรับ
แรงเฉือนสสามารถป้องกันความเสี
น
ยหายหนักได้
P. Naaik and S. Annigeri
A
[13] ทําการศึกษาการ
ประเมินสสมรรถนะการต้ต้านทานแผ่นดินไหวของอาคา
น
ารที่
อยู่ อาศั ย คอนกรี ตเสริ มเหล็
ม กสู ง 9 ชั้ น ตั้ งอยู่ ในเมืมื อง
Panaji citty of Goa ตัวอาคารใช้มาตรรฐานการออกแแบบ
IS 456:22000 [14] และทํ
แ าการประะเมินประสิทธิภภาพ
ต้านทานแแผ่นดินไหวโดดยวิธี Nonlineear Pushoover
Analysis โดยวิเคราะห์ในโปรแกรม
ใ
ETTABS สําหรับการ
วิเคราะห์ Moment Curvature Annalysis ขึ้นอยูยู่กับ
า
าคอนกรีตและเหล็กเสสริม
Stress SStrain การกําหนดค่
รวมถึงค่าคุณสมบัติ Plaastic Hingee ของคานและะเสา
กําหนดโดดย IS 456:20000 ซึ่งจะนําผลเฉื
ผ อนที่ฐานทีที่ได้
จากการอออกแบบอาคารมาเปรียบเทียบกับแรงเฉืออนที่
ฐานที่แรงงแผ่นดินไหวทีที่ต้องการ โดยผผลตอบสนองขของ
อาคารจะะอยู่ในรูปของ Capacity Curve, Hinnge
Locationn และ Ductilitty Ratio ที่ใช้สําหรับคาดกาารณ์
ความปลออดภัยของอาคาารที่แรงแผ่นดินไหวที
น ่ต้องการร
H. Duuan and M. B.
B D. Hueste [15]ทําการศึกกษา
การประเเมิ นสมรรถนะะการต้ านทานนแผ่ นดิ นไหวขของ
อาคารเฟรรมคอนกรีตเสริริมเหล็กสูง 5 ชั้น ที่ออกแบบตตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานการออกแบบแรงแผ่นดินไไหว
ของจีน GB50011-20100 [16] โดยมีข้อมูลคลื่นความมเร่ง
า 7 คลื่น โดยทํ
โ าการปรับบให้
แผ่นดินไหหวธรรมชาติจํานวน
เข้ า กั บ สเเปกตรั ม การอออกแบบที่ จะใช้
ะ ตั ว อาคารรจะ
ประเมินโดดยใช้การวิเคราาะห์ 2 วิธี คือ Nonlinear Staatic
(Push-Ovver) และ Nonnlinear Time History Analyysis
การประเมมินประสิทธิภาพของแผ่นดินไหวจะขึ
น
้นอยูยู่กับ
มาตรฐานนของจี น จากผผลการวิเคราะะห์พบว่ าอาคาารที่
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อออกแบบโดยมาตรฐาน GB500111-2010 แสดงงพฤติกรรม
ที่ไม่เชิงเส้นและการตอบสนองงที่กําหนดโดยยมาตรฐาน
และข้อกําหนดข้อจํ
อ ากัดของ Thhe Interstory Drift and
่แ าโดย
Maaximum Plastic Rotationn Limits ทีแนะนํ
ASSCE/SEI 41-066 [17] อย่างไรก็ก็ตามการวิเคราะห์โดยวิธี
Puush Over Analysis ชี้ให้เห็นศั กยภาพของกลลไกชั้นแรก
ที่เป็น Soft Storyy ภายใต้ความตต้องการด้านข้างที
า ่สําคัญ
3. การออกแบบบเชิงสมรรถนะ
ขั้ น ตอนการออกแบบในปัปั จ จุ บั น ทํ า ไ ด้ โ ดยการ
ปรระมาณความต้ต้ องการจากแแรงแผ่ น ดิ น ไหหวและการ
อออกแบบตามมาตรฐาน แต่กาารออกแบบนี้ไม่
ไ สามารถ
รับประกันได้ว่าอาาคารที่ออกแบบบจะตรงตามวัตถุ
ต ประสงค์
ทีตั่ต้งั ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นวิศวกกรโครงสร้างจึงจํจาเป็นต้อง
ใช้แนวคิ
แ ดการออกแบบเชิงสมรรรถนะ (Perfformance
Based Design) ซึ่งในวิธีการนี้จจะทําการประเมิมินหลังจาก
ออกแบบเบื้องต้นว่าการออกแบบบนั้นตรงตามวัตถุ
ต ประสงค์
ด้านประสิทธิภาพหรือไม่และสสุดท้ายทําการรออกแบบ
แลละประเมิ น ใหม่ จนกว่ า จะบบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า น
ประสิทธิภาพที่ตองการ
้อ
มยผ. 1303-557 กําหนดระดัดับสมรรถนะขอองอาคารไว้
4 ระดั
ร บ คือ ระดดับอาคารปฏิบบัติงานได้ (Opperational
Level)
ระดดั บเข้ าใช้ อาค ารได้ ทันที (Im
mmediate
Occcupancy Leevel, IO) ระดัดับปลอดภัยต่อชี
อ วิต (Life
Saffety Level, LS) และระะดับป้องกันกาารพังทลาย
(Coollapse Prevvention Leveel, CP) ระดับสมรรถนะ
บ
ภายใต้แผ่นดินไหวแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 สมรรถนะภายยใต้แผ่นดินไหว
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การประเมิ นสมรรถถนะสามารถทําได้โดยใช้วิ ธีกการ
P
Analysis หรือกการ
วิเคราะห์แแบบ Static Pushover
วิเคราะห์แแบบพลศาสตร์ร์ไม่เชิงเส้น เพือความละเอี
่
ยดดใน
การประเมิมิน จึงได้ใช้วิธีพลศาสตร์
พ
ไม่เชิงเส้น (Nonlinnear
Dynamiccs Proceduree) หรือการวิเคราะห์
ค ประวัติเววลา
ไม่ เ ชิ ง เส้ น การวิ เ คราะะห์ แ บบไม่ เ ชิ งเส้
ง น นั้ น สามาารถ
ดํ า เนิ น ก ารโดยใช้ คุ ณสมบั
ณ ติ ข องจุ ดหมุ น พลาสสติ ก
(Plastic Hinge) ที่กํกําหนดตามหลัักเกณฑ์ของ มมยผ.
1303-57
4. วิธีการรวิจัย
ทํากาารจําลองอาคาารที่พักอาศัยคอนกรี
ค
ตสําเร็จจรูป
สูง 10 ชั้น ที่มีเฉพาะโคครงสร้างผนังเฉื
เ อน (Structuural
Wall) ตั้งออยู่ที่อําเภอเมือง
อ จังหวัดเชียงใหม่
ง ซึ่งอยู่ในโโซน
ที่ 2 ของแแผนที่การแบ่งเขตแผ่
ง
นดินไหหวของไทย โด ยใช้
โปรแกรม ETABS ในการรวิเคราะห์และประเมินสมรรถถนะ
ย ยบระหว่างการวิ
า
เคราะหห์วิธี
ของอาคาร รวมถึงเปรียบเที
สถิตเชิงเส้ส้น (Linear Staatic Procedure, LSP) วิธีสสถิต
ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Static
S
Proceddure, NSP) แและ
วิธีประวัตติิเวลา (Time History
H
Anallysis) แบบจําลลอง
ของอาคารแสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 รายละเอียดขของ
โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุแสดงใในตารางที่ 1 แและ
ตารางที่ 2 ตามลําดับ
ในมาตตรฐาน มยผ. 1303-57 การรกําหนด เป้าหมมาย
ความมั่นคคงแข็งแรงของงอาคารเพื่อต้านทานแผ่
น
นดินไไหว
ของโครงสสร้างอาคารที่มีมีอยู่เดิม อาคาารที่ทําการศึกษษานี้
จัดอยู่ในกกลุ่มอาคารทั่วไปป ให้เสริมความมมั่นคงแข็งแรงงขั้น
ต่ําด้ วยระะดั บเป้ าหมายยเพื่อความปลอดภั ยขั้ นพื้ นฐฐาน
(Basic Saafety Objective, BSO) โดยที่อาคารอาจเกิด
ความเสียหหายพอสมควร แต่ต้องไม่พังทลาย
ท และอาคาารมี
สมรรถนะะในระดับปลออดภัยต่อชีวิต (Life
Saffety
Performaance Leveel) ภายใต้แผ่นดินไหวระะดับ
ปานกลางงที่มีคาบการกลัลับ 225 ปี ซึงแผ่
่ง นดินไหวระะดับ
ดังกล่าวนินิยามว่า แผ่นดินไหวระดับความปลอดภั
ค
ยยขั้น
พื้นฐาน (BBasic Safety Earthquake,
E
BSE)
B
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รูปที่ 2 แบบแแปลนของอาคคารคอนกรีตสําเร็
า จรูป

รูปที่ 3 มุมมอง 3 มิตติิ ของโครงสร้าง
ตารางที่ 1 รายลละเอียดของโครรงสร้าง

Plaan Dimension
10 m x 21 m
No. of Storeys
1 0 storeys (355.5 m)
Struucture
Preca st Concrete Structures
S
Othher Storeys Heeight
3.5 m
Firsst Storeys Height
4.0 m
Basse Considerattion
Fixed
Waall Thickness
0.30 m
Slab Thickness
0.20 m

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุ
Graade of Concrete
Cooncrete Comppressive
Strrength (f’c)
Graade of Steel
Yieeld Strength (F
( y)
Teensile Strengthh (Fu)

C3000
30 MPPa
SD400
392.40 MPa
M
559.17 MPa
M
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4.1 วิธีสถิติเชิงเส้น
4.1.1.น้ําหนักบรรทุก
ใช้น้ําหนักบรรทุก และแรงกระทําตามข้อกําหนด
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในการ
วิเคราะห์โมเดล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 น้ําหนักบรรทุกที่ใช้ในโครงสร้าง
Structural
Dead Load
Live Load

Gravity Load
Wall 7.1 kN/m2
Typical floors 4.7 kN/m2
Roof 4.7 kN/m2
Floor Finish 1.5 kN/m2
Typical floors 3.0 kN/m2
Roof 1.0 kN/m2

4.1.2 แรงแผ่นดินไหว
ใช้มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ.1302-61 แสดง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 พารามิเตอร์แผ่นดินไหว
Type of Soil
Seismic Data
Damping
Importance Factor (I)
Category

Reduction Factor (R)
System Over Strength
(Ω0)
Deflection
Amplification (Cd)
Spectral Acceleration
at Period of 0.2 s (SS)
Spectral Acceleration
at Period of 1.0 s (S1)

D
Zone II
5.0%
1.25
Intermediate Precast
Shear Wall
4.0
2.5
4.0
0.963g
0.248g

4.2 วิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้น
วิธีวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์คือการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของโครงสร้ างภายใต้ แผ่ นดิ นไหวโดยการคํ านวณผล
ตอบสนองของอาคารที่ทุกขณะเวลาตลอดช่วงที่เกิดการ
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สั่นไหวโดยใช้ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวในรูปของความเร่งที่
พื้นดินตามที่บันทึกได้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอดีต
ผลตอบสนองที่ได้จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปตามเวลาจึง
เรียกวิธี นี้ว่า วิธี ประวัติเวลา ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะวิ ธี
ประวัติเวลาไม่เชิงเส้น คิดในกรณีที่แผ่นดินไหวมีความ
รุนแรงโครงสร้างเกิดความเสียหายอยู่ในช่วงอินอีลาสติก
มีผลตอบสนองต่อแรงไม่เป็นเส้นตรง
ตามมาตรฐาน มยผ. 1302-61 แนะนําว่าข้อมูลประวัติ
เวลาความเร่งของพื้นดิน (Ground Acceleration Time
Histories) ที่เหมาะสมกระทําที่ฐานอาคารควรไม่น้อยกว่า
3 ชุด และในการวิเคราะห์หาการตอบสนองของอาคาร
ต่อแผ่นดินไหวแต่ละชุดในการวิเคราะห์แบบ 3 มิติ โดย
ใช้การสั่นไหวของพื้นดินในแนวราบกระทําต่ออาคารทั้ง
สองทิศทางพร้อมกัน ซึ่งมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
เดี ย วกั น การสั่ น ไหวของพื้ น ดิ น ที่ ใ ช้ ใ นการ ศึ ก ษานี้
ประกอบด้วยข้อมูลการสั่นไหว 7 ข้อมูล ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลการสั่นไหวจากคลื่นแผ่นดินไหว
Event

Station

EQ ID

Year

Magnitude

Imperial
Valley

Scale
Factor

El Centro

ECETO

1979

6.53

1.2963

SAHOP
Casa
Flores

VICTO

1980

6.33

1.9603

Kakogawa

KOBE

1995

6.9

0.7257

Jiashi

NOWST

1997

6.1

0.5853

R109
(temp)

DENLI

2002

7.9

2.2789

CHY014

CHICHI

1999

6.2

0.9326

HRS003

TOTTO

2000

6.61

2.5453

Victoria
Mexico
Kobe
Japan
Northwest
China
Denali
Alaska
Chi-Chi
Taiwan
Tottori
Japan

ซึ่งตามมาตรฐาน มยผ.1302-61 การสั่นไหวของ
พื้นดินจะต้องถูกคูณปรับค่าด้วยค่าคงที่ โดยต้องทําให้
ค่ า เฉลี่ ย ของสเปกตรั ม การตอบสนองที่ มี อั ต ราส่ ว น
ความหน่วง 5% มีค่าไม่ต่ํากว่าสเปกตรัมการตอบสนอง
ที่ ใ ช้ ใ นการออกแบบตลอดช่ ว งคาบการสั่ น ระหว่ า ง
0.2T ถึง 1.5T โดยที่ T คือ ค่าคาบการสั่นพื้นฐานของ
โครงสร้างในทิศทางที่ทําการวิเคราะห์ โดยใน ETABS
ฟังชั่น Matched to Response Function ไว้สําหรับ
ปรับค่าข้อมูลประวัติเวลาการสั่นพื้นดินเพื่อใช้สําหรับ
อาคารเพื่อให้ตรงกับสเปกตรัมเป้าหมาย
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4.3 จจุดหมุนพลาสติก (Plastic hinges)
พฤติกกรรมของชิ้นส่วนสามารถจํ
ว
าแนกได้
แ
2 แบบ คือ
พฤติกรรมมที่ถูกความคุมโดยการเสี
ม
ยรูป (Deformattion
Controllled) และพพฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยแแรง
(Force Controlled) ซึ่งพิจารณาจากความสัมพั นธ์
ระหว่างแแรงและการเสียรู
ย ปของชิ้นส่วนดั
ว งที่แสดงในนรูป
ที่ 4 ความมสัมพันธ์ในรูปแบบที
ป
่ 1 ซึงเป็
่ง นลักษณะขของ
ชิ้ น ส่ ว นทีที่ มี พ ฤติ ก รรมมแบบเหนี ย ว รู ป แบบที่ 2 มี
ลักษณะเหหมือนกันกับรูปแบบที
ป
่ 1 แตต่ที่แตกต่างกันนคือ
เกิ ด การสูสู ญ เสี ย กํ า ลั ง และความสาามารถในการรรั บ
น้ําหนัก บบรรทุก หากมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงแและ
การเสี ย รู ป ดั ง รู ป แบบทที่ 3 แสดงว่ าชิช้ น ส่ ว นหลั ก แและ
ชิ้นส่วนรอองจัดว่ามีพฤติกรรมที
ก ่ถูกควบบคุมโดยแรง

Preevention Levvel, CP) จะทํทําให้ผนังเกิดการแตกร้าว
แลละหมดสภาพ รวมถึ
ร งบริเวณณรอบช่องเปิดพัพงเสียหาย
จากนั้นกําหนดจุดหมุนพลาสติติกตามที่กําหนนดใน มยผ.
1303-57 สําหรัับแบบจําลองแและเกณฑ์การยอมรับเชิง
ตัวเลขสําหรับวิธวิี เคราะห์แบบไ
บไม่เชิงเส้นของงกําแพงรับ
แรงเฉือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดั งตารางที่ 6 และตาราง
ที่ 7

รูปที่ 5 ความสัมพั
ม นธ์ระหว่าง แรงและการเสีสียรูปของ
ผนังรับแรงเฉือนที่ควบบคุมโดยแรงดัด

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์
น ระหว่างแรงแและการเสียรูป
ห นพลาสติกจะะจําลองพฤติกรรรม
ในการรศึกษานี้ จุดหมุ
โดยใช้ ETTABS ตามมาาตรฐานที่ระบุใน มยผ.13022-61
โดยกํ าหนนดให้ คุ ณสมบับั ติ ของจุ ด หมุนเป็
น นแบบ P--M3
สําหรับผนันังรับแรงเฉือนดังรูปที่ 5 และะรูปที่ 6 ซึ่งระะดับ
เข้าใช้อาคคารได้ทันที (Im
mmediate Occcupancy Levvel,
IO) จะเกิดรอยร้าวขนาดเล็กบนผนังความกว้างน้อยกกว่า
1.5 มิลลิเมตร ระดับปลอดภั
ป
ยต่อชีวิวติ (Life Saffety
Level, LLS) จะเกิดรอยยแตกร้าวขนาดดใหญ่เนื่องจากแรง
ดัดและแรรงเฉือน รวมถึถึงเกิดการเลื่อนไถลตรงรอย
อ
ยต่อ
เล็ ก น้ อ ย และระดั บ ป้ องกั
อ น การพั งทลาย
ท (Collappse
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ป ่ 6 ความสัมพัพนธ์ระหว่างแร
แรงและอัตราส่วนการเสี
ว
ย
รูปที
รูปของผนังรับแรงเฉือนนที่ควบคุมโดยยแรงเฉือน

9/11/2563 BE 17:31

19

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

ตารางที่ 6 ค่าที่กําหนดสําหรับแบบจําลองและเกณฑ
า
ฑ์การยอมรับเชิงตัวเลขสําหรัรับวิธีวิเคราะห์ห์แบบไม่เชิงเส้นของผนั
น
ง
น
ตเสริมเหล็
ม กที่ถกู ควบบคุมโดยแรงดัด
รับแรงเฉือนคอนกรี
ตัวแปรสําหรับสร้างแบบบจําลอง
มุมหมุนพลาาสติก
อัตราส่วนกําลังคง
ค้าง
(เรเดียนน)

เงื่อนไข
�A� � A�� �f� � �

V

t � l� f��

t � l� �f��

� 0.25

� 0.��

� 0.1
� 0.1

� 0.25

� 0.��
� 0.5
� 0.5

เกกณฑ์การยอมรับ
มุมหมุนพลลาสติกที่ยอมให้ห้ (เรเดียน)
รระดับสมรรถนะ

a

b

c

IO

LS

CP

0.008
0.006
0.003
0.002

0.015
0.010
0.005
0.004

0.60
0.30
0.25
0.20

0.002
0.002
0.001
0.001

0.004
0.004
0.002
0.001

0.008
0.006
0.003
0.002

ตารางที่ 7 ค่าที่กําหนดสําหรับแบบจําลองและเกณฑ
า
ฑ์การยอมรับเชิงตัวเลขสําหรัรับวิธีวิเคราะห์ห์แบบไม่เชิงเส้นของผนั
น
ง
รับแรงเฉือนคอนกรี
น
ตเสริมเหล็
ม กที่ถกู ควบบคุมโดยแรงเฉืฉือน

�A� � A�� �f� � �

� 0.0
05
t � l� f��
�A� � A�� �f� � �
� 0.0
05
t � l� f��

การเคคลื่อนที่สัมพัทธ์ (ร้อยละ)
หรืรือมุมหมุนของชิชิ้นส่วน
ที่ยอมให้ (เรเดีดียน)
ระดับสมรรถนนะ
IO

LS

CP

0.6

0.44

0.75

1.0

0.6

0.44

0.55

0.75

d

e

g

c

f

1.0

2.0

0.4

0.20

0.75

1.0

0.4

0.0

5. ผลกาารวิจัย
5.1 แรงเฉือนที่ฐานและแรงเฉื
า
อนในแต่
อ
ละชัน้
จากผผลการวิเคราะห์พบว่าแรงแผผ่นดินไหวประะวัติ
เวลาจากคคลื่นแผ่นดินไหหว Victoria ทํทาให้เกิดแรงเฉืฉือน
ที่ฐานมีค่าามากที่สุดเท่ากักบ 5518 kN และแรงสถิตตเชิง
เส้ น ทํ า ใหห้ เ กิ ด แรงเฉื อนที
อ ่ ฐ านมี ค่ า น้น อ ยที่ สุ ด เท่ าากั บ
2833 kN แสดงดังรูปที่ 6 นอกจากนียั้ยงพบว่าแรงเฉืฉือน
ที่ฐานที่วิเเคราะห์ด้วยวิธีธีสถิตเชิงเส้นและวิ
แ ธีสถิตไม่ม่เชิง
เส้นมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งแรงเฉื
ง
อนในแแต่ละชั้นพิจารรณา
มาจากกาารกระจายแรรงด้ า นข้ า งตามสั ด ส่ ว นสติ ฟฟเน
สด้านข้างงขององค์อาคาารในชั้นนั้น ๆ และการวิเคราาะห์
วิธีพลศาสสตร์ไม่เชิงเส้นใช้
ใ ค่าที่เวลา 2.414
2
วินาทีที ซึ่ง
เกิ ด โหม ดการสั่ น ไหววครั้ ง แรก พ บว่ า แต่ ล ะค ลื่ น
แผ่นดินไหหวทําให้เกิดแรรงเฉือนที่ฐานใใกล้เคียงกันแสสดง
ดังรูปที่ 7
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อัตราส่วนกกําลัง
คงค้าง

7000
6000

55351
4575 4418

5000

Base Shear (kN)

เงื่อนไข

อัตราส่วนการเคลื่อนทีที่สัมพัทธ์รวม
(Total Drift
D Ratio) (ร้ออยละ) หรือมุม
หมุนของชิ้นสส่วน
(Choord Rotation) (เรเดียน)

4000
3000

4916 5032

5518
46611

3
2833 3003

2000
1000
0

รูปที
ป ่ 7 แรงเฉือนที
น ่ฐานเนื่องจา กการวิเคราะหห์ด้วยวิธี
สถิตเชิงเส้น สถิตไม่เชิงงเส้นและพลศาาสตร์
ไม่เชิงเส้น
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5.2 การเคลื่อนตัวที่ชั้นบนสุดของอาคาร
จากผลการวิเคราะห์พบว่าแรงสถิตไม่เชิงเส้นทําให้
เกิดการเคลื่อนตัวที่ชั้นบนสุดของอาคารมีค่ามากที่สุด
เท่ากับ 0.504 m และแรงสถิตเชิงเส้นทําให้เกิดการ
เคลื่ อนตัวที่ ชั้นบนสุ ดของอาคารมี ค่าน้อยที่สุ ดเท่ ากั บ
0.212 m แสดงดังรูปที่ 8 นอกจากนี้ยังพบว่าการ
วิ เคราะห์ วิ ธี พลศาสตร์ ไม่ เชิ งเส้ นใช้ ค่ าที่ เวลา 2.414
วินาที ซึ่งเกิดโหมดการสั่นไหวครั้งแรกทั้ง 7 คลื่น
แผ่นดินไหว ทําให้การเคลื่อนตัวที่ชั้นบนสุดของอาคารมี
ค่าอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ด้วยวิธีสถิตเชิงเส้นและวิธี
สถิตไม่เชิงเส้น แสดงดังรูปที่ 9
12

12
10

8

8

Story level

Story level

10

6

6

4

4

2
0

2
0

2000

LSP
DENLI
NOWST

4000

6000

Shear force (kN)
NSP
ECETO
TOTTO

8000

10000

CHICHI
KOBE
VICTO

0.504

Displacement (m)

0.428 0.428

0.40

0.407 0.416 0.420

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Lateral displacement (m)
NSP
ECETO
TOTTO

0.6

CHICHI
KOBE
VICTO

รูปที่ 10 การเคลื่อนตัวของอาคาร

0.60
0.50

0

LSP
DENLI
NOWST

รูปที่ 8 แรงเฉือนในแต่ละชั้น

0.30

5.3 อัตราส่วนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น
จากผลการวิเคราะห์พบว่าแรงสถิตเชิงเส้นทําให้เกิด
Storey Drift Ratio น้อยที่สุด และพบว่าการวิเคราะห์
ด้วยวิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้นใช้ค่าที่เวลา 2.414 วินาที ซึ่ง
เกิดโหมดการสั่นไหวครั้งแรก ทั้ง 7 คลื่นแผ่นดินไหวทํา
ให้ Storey Drift Ratio มีค่าอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ด้วย
วิธีสถิตเชิงเส้นและวิธีสถิตไม่เชิงเส้นในชั้นแรกถึงชั้นที่ 7
และมีค่า Storey Drift Ratio มากกว่าการวิเคราะห์ด้วย
วิธีสถิตไม่เชิงเส้นในชั้นที่ 7 ถึงชั้นที่ 10 เนื่องจากวิธีสถิต
ไม่เชิงเส้นพิจารณารูปทรงโหมดการสั่นไหวเพียงโหมด
แรก แต่วิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้นพิจารณารูปทรงโหมดการ
สั่นไหวหลายโหมดรวมกัน แสดงดังรูปที่ 10

0.428

0.389

0.212

0.20
0.10
0.00

5.4 ผลการประเมินสมรรถนะต้านทานแผ่นดินไหว
ผลการประเมินสมรรถนะต้านทานแผ่นดินไหวของ
อาคารคอนกรี ตสํ าเร็ จรู ปพบว่ าจุ ดหมุ นพลาสติ กของ
กํ าแพงรั บแรงเฉื อนอยู่ ในระดั บเข้ าใช้ อาคารได้ ทั นที
(Immediate Occupancy Level, IO) ซึ่งอยู่ในระดับที่
ดีกว่าระดับเป้าหมาย คือระดับปลอดภัยต่อชีวิต (Life
Safety Performance Level, LS) ซึ่งตรงตาม
วั ตถุ ประสงค์ ที่ กํ าหนดไว้ ตามมาตรฐาน ดั งนั้ นอาคาร
คอนกรี ต สํ า เร็ จ รู ป จึ ง มี ค วามสามารถต้ า นทานแรง
แผ่นดินไหวอยู่ในระดับที่ดีและปลอดภัย แสดงดังรูปที่
11 และรูปที่ 12

รูปที่ 9 การเคลื่อนตัวของอาคารที่ชั้นบนสุด
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รูปที่ 111 อัตราส่วนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชัชั้น

รูปที่ 13 ระดดับสมรรถนะขของจุดหมุนพลลาสติก

รูปที่ 12 ระดับสมรรรถนะของจุดหมุ
ห นพลาสติก
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6. สรุปผล
ผลการวิเคราาะห์สรุปได้ว่ากการออกแบบออาคารเพื่อ
ต้านทานแผ่นดินไหวนั
ไ ้น ควรพิจจารณาวิธีการวิวิเคราะห์ให้
เหมมาะสมเนื่องจากแต่ละวิธีให้ผผลการวิเคราะห์ห์ที่แตกต่าง
กันซึ
น ่งจากค่าแรงเฉือน ค่าการเคคลื่อนตัวที่ชั้นบนสุดและ
ค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างงชั้น วิธีสถิตเชิงเส้นให้ค่า
น้อยที
อ ่ สุ ดเนื่ องจากพิ จารณาพพฤติ กรรมของโโครงสร้ าง
เพียงช่วงอีลาสติิกเท่านั้น แต่ววิิ ธีสถิตไม่เชิงเส้นและวิธี
ีส ตเชิงเส้น
ปรระวัติเวลาไม่เชิงเส้นพบว่ามีคค่่ ามากกว่าวิธสถิ
เนื่องจากในการวิ
อ
วิเคราะห์วิธีไม่เเชิงเส้นจะเพิ่มการคูณตัว
ประกอบขยายค่าการโก่
ก งตัว (Deeflection Amplification,
Cd) และมีการกําหนดคุ
ห ณสมบัตจิ จุดหมุนพลาสติติกของผนัง
รับแรงเฉือนทําให้ห้พิจารณาพฤติกกรรมของโครงสสร้างในช่วง
อินอี
น ลาสติกด้วย จึงได้ผลการวิเเคราะห์ใกล้เคียงกั
ย บความ
เป็นจริ
น ง
ผลการประเมิมินสมรรถนะจะะเห็นได้ว่าอาคคารมีระดับ
สมมรรถนะอยู่ในรระดับที่ดีกว่าเปป้าหมายที่กําหนดไว้
ห
ใน
การออกแบบอาจลดความแข็งงแรงของอาคาารลงไปอีก
ด
ัดในการก่อสร้ร้าง เพราะ
ระดับเพื่อให้เกิดความประหยั
โดยยทั่วไปแล้วอาคารพรีคาสท์ททีี ่มีอยู่ในไทยส่วนใหญ่จะ
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เป็นระบบกําแพงรับแรงเฉือนล้วนจึงมีความแข็งแรงมาก
การประเมิ น สมรรถนะจึ ง สามารถช่ ว ยให้ ป ระหยั ด
งบประมาณในการก่อสร้างได้
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การออกแบบเชิ ง สมรรถนะ
(Performance Based Design) ใช้เป็นแนวทางสําหรับ
การประเมินความสามารถการต้านทานแรงแผ่นดินไหว
ของอาคารที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวได้ โดย
อาคารจะได้รับการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยตรงตาม
ความต้องการของแรงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นหรือไม่ สุดท้ายนี้
อาคารที่ตั้งอยู่ในเขตที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวให้
ปลอดภัยตามเป้าหมายความต้องการของแผ่นดินไหวได้
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