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กราฟสเปกตรัมผลตอบสนองทีส่ ร้ างจากผลเจาะสารวจดินในจังหวัดพะเยา
SEISMIC RESPONSE SPECTRUM CURVE CREATED FROM SITE EXPLORATION
IN PHAYAO PROVINCE
ปรี ดา ไชยมหาวัน1* ภัทรมน วงศ์ราษฎร์2 และ ธนกร ชมภูรัตน์1
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้ นาเสนอแนวโน้ มของกราฟสเปกตรั มผลตอบสนอง ที่ ใช้ สาหรั บการออกแบบอาคารต้ านทานแผ่ นดิ นไหวด้ วยวิ ธี
พลศาสตร์ ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิ การ (มยผ 1302-52) โดยกราฟดังกล่ าวนีส้ ร้ างขึน้ จากผลการเจาะสารวจดินในสนาม ในเขต
อาเภอเมื อง จั งหวัด พะเยา ทั้ งหมด 35 หลุมเจาะ ข้ อมูลคุณสมบัติของดิ นภายในหลุมเจาะ ถูกนามาใช้ คานวณเพื่ อสร้ างเป็ น
ความสัมพันธ์ ระหว่ างความเร่ งตอบสนองกับคาบธรรมชาติ เพื่อให้ ได้ กราฟสเปกตรั มผลตอบสนองแบบจาเพาะเจาะจงในสถานที่ ที่
อาคารตั้งอยู่ ผลการศึ กษาพบว่ า กราฟที่ ได้ มีแนวโน้ มที่ จะให้ ค่าผลตอบสนองเป็ นไปตามลักษณะของดิ นแบบ C ร้ อยละ 60.0
รองลงมากราฟเป็ นไปตามลักษณะดินแบบ D ร้ อยละ 34.3 และกราฟเป็ นไปตามลักษณะดินแบบ E ร้ อยละ 5.7 โดยกราฟมีลักษณะ
SD1<SDS ทั้งหมด นอกจากนีแ้ ล้ ว ผู้วิจัยได้ รวบรวมกราฟดังกล่ าวเผยแพร่ บนเว็ปไซต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(http://www.ce.eng.up.ac.th/response_curve/) เพื่อให้ วิศวกรออกแบบ หรื อผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์ โหลด ข้ อมูล เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
อ้ างอิ งเบื ้องต้ นสาหรั บการออกแบบอาคารต้ านทานแผ่ นดิ นไหวในบริ เวณตาแหน่ งที่ ใกล้ เคี ยงกับหลุมเจาะ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ได้ อย่ างสะดวกอีกด้ วย
คาสาคัญ: กราฟสเปกตรัมผลตอบสนอง การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดิ นไหว การออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์
การวิเคราะห์การตอบสนองของชั้นดิน ผลเจาะสารวจดินในจังหวัดพะเยา
ABSTRACT
This paper present the trends of response spectrum curve for seismic building design by dynamic analysis method based on the
Department of Public Works and Town & Country Planning Standard (DPT 1302-52). The graphs are constructed from the 35
site exploration bored holes in Phayao district Province. The data of soil properties in the boring logs were used for creating the
specific response spectrum curve with the relationship of ground acceleration and natural period for the site where the building
located on. The result show that the response spectrum curves trend to be the manner of the soil type C around 60.0 percent. The
secondary type around 34.3 percent is the manner of response spectrum curve for soil type D and the final type is the manner of
the soil type E around 5.7 percent. The all of response spectrum curves are SD1<SDS manner. Furthermore, the authors gather
and public all 35 response spectrum curves on The School of Engineering, University of Phayao web site
Preeda Chaimahawan1 Pattaramon Wongrat2 and Thanakorn Chompoorat1
1
Assistant Professor, School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Phayao.
2
Graduate student, School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Phayao.

15

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

Engineering Journal of Research and Development

Volume 28 Issue 3 July-September 2017

(http://www.ce.eng.up.ac.th/response_curve/). If the designed building located in Phayao district and near the bore hole, the
designer engineer or interested people can download and use these response spectrum curve as the fundamental or reference
data in seismic building design with ease.
KEYWORDS: seismic response spectrum curve, seismic building design, structural dynamic design, soil layer response
analysis, site exploration in Phayao province
1.

บทนา
การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์ เป็ นวิธีที่ใช้ในการออกแบบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของอาคาร
ภายใต้แรงกระทาของแผ่นดินไหวมากที่สุด เนื่องจากแรงแผ่นดินไหวเป็ นแรงพลศาสตร์ ซึ่งขั้นตอนที่สาคัญในการออกแบบอาคาร
ต้านทานแผ่นดิ นไหว นอกจากการกาหนดขนาดหน้าตัดและกาหนดรายละเอียดการเสริ มเหล็กแล้ว ขั้นตอนการประมาณค่าแรง
แผ่นดินไหวที่กระทากับอาคารที่เหมาะสมถือว่าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ ง ซึ่ งเมื่อประมาณค่าแรงแผ่นดินไหวแล้วก็จะ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบองค์อาคารต่อไป โดยแรงแผ่นดิ นไหวที่ กระทานี้ จะต้องมีค่าไม่น้อยจนทาให้
อาคารไม่ป ลอดภัย และมี ค่า ไม่ม ากจนเกิ น ไปจนท าให้อ งค์อ าคารมี ข นาดใหญ่ ไม่ มีค วามประหยัด โดยสมการค านวณแรง
แผ่นดินไหวออกแบบหรื อแรงเฉื อนที่ ฐานของกรมโยธาธิ การนั้นปรับปรุ งมาจากมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริ กา (ASCE705)[1] สามารถคานวณได้ดงั นี้
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(1)
เป็ นแรงเฉื อนที่ฐาน
เป็ นความเร่ งตอบสนองเชิงสเปกตรัม
เป็ นตัวประกอบความสาคัญของอาคาร
เป็ นตัวประกอบปรับผลตอบสนอง
เป็ นน้ าหนักของอาคาร

รู ปที่ 1 ตัวอย่างสเปกตรัมผลตอบสนองสาหรับการออกแบบด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์
สาหรับพื้นที่ทวั่ ประเทศ (ยกเว้นแอ่งกรุ งเทพฯ) (มยผ1302-52)[2]
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จะเห็นว่าตัวแปรที่สาคัญสาหรับการคานวณแรงแผ่นดินไหวออกแบบนั้น คือ ความเร่ งตอบสนองเชิงสเปกตรัม ( S a ) ซึ่ งค่า
ความเร่ งนี้ สามารถอ่านค่าได้จากการสร้างกราฟสเปกตรัมผลตอบสนอง และอ่านค่าให้สอดคล้องกับคาบการสั่นของโครงสร้าง
อาคารดังแสดงในรู ปที่ 1 เป็ นตัวอย่างสเปกตรัมผลตอบสนองใน มยผ 1302-52[2] ซึ่ งกราฟนี้ จะต้องสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับ
ต าแหน่ ง หรื อ ที่ ต้ งั ของตัว อาคารที่ จ ะก่ อ สร้ า ง และสภาพของชั้น ดิ น ของอาคารที่ ต้ ัง ดัง นั้น ข้อ มู ล ส าคัญ ในการสร้ า งกราฟ
ผลตอบสนองเชิงสเปกตรัม ได้แก่ ผลการเจาะสารวจดินในสนาม (boring log) ซึ่ งปั จจุบนั จะมีการเจาะสารวจดินเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ดินไปใช้ในการออกแบบฐานราก หรื อเพื่อกาหนดขนาดหน้าตัดและความยาวของเสาเข็มเท่านั้น เมื่อใช้ในโครงการก่อสร้างหนึ่ ง
โครงการเรี ยบร้อยแล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะสูญหายไป ไม่ได้นากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งหากมีการก่อสร้างอาคารใหม่ใกล้เคียงกับบริ เวณ
ดังกล่าว ก็จะทาให้สูญเสี ยเวลา และค่าใช้จ่ายในการเจาะสารวจใหม่อีกครั้ง ดังนั้นหากมีการรวบรวมข้อมูลดินทัว่ ทั้งจังหวัดและเก็บ
ไว้เป็ นฐานข้อมูล เพื่อให้วิศวกรสามารถเลือก และนาไปใช้ให้เหมาะสมตามพื้นที่แล้ว ก็จะสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การทางานลงได้ นอกจากนี้ แล้วข้อมูลการเจาะสารวจดิ นดังกล่าวยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนามาใช้ในการสร้ างสเปกตรั ม
ผลตอบสนองในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
ในปั จจุบนั นี้ ยังมีการนาข้อมูลการเจาะสารวจดินมาใช้ในการสร้างสเปกตรัมผลตอบสนองที่นอ้ ยอยู่ หรื อมีการทาเฉพาะใน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรื อโครงการก่อสร้างอาคารที่มีความสาคัญเท่านั้น เนื่ องจากการขาดความรู ้และความเข้าใจในการ
ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวของวิศวกรไทยในปั จจุบนั อีกทั้งรายวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
นั้น เป็ นวิชาที่ไม่ได้บงั คับให้มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี วิศวกรจะต้องหาความรู ้หรื อศึกษาเพิ่มเติมจากการเข้ารับการอบรม
หรื ออ่านจากตารา เอกสาร หรื อศึ กษาต่อในระดับปริ ญญาโทเท่านั้น นักวิจยั หลายคน [3-5] ได้พยามสร้าง และพยามพัฒนา
กราฟสเปตรัมที่เหมาะสมกับพื้นที่แต่ละแห่ง เพื่อให้การนาไปใช้น้ นั มีความถูกต้องแม่นยามากยิง่ ขึ้น
เมื่ อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ได้เกิ ดแผ่นดิ นไหวขนาด 6.3 แมกนิ จูด บริ เวณรอยเลื่อนพะเยา โดยมีศูนย์กลางการเกิ ด
แผ่นดินไหวอยูท่ ี่ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลของแผ่นดินไหวครั้งนี้ทาให้อาคารและบ้านเรื อนเสี ยหาย และพบ
ปรากฏการณ์ลิควิแฟกชัน (Liquefaction) เป็ นบริ เวณกว้างหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา [6-7] ประกอบกับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปั จจุบนั จังหวัดพะเยาเริ่ มมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากเนื่ องจากมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ส่ งผล
ทาให้เริ่ มมีการก่อสร้างอาคารสูงจานวนมาก อาทิ อาคารเรี ยน หอพัก และโรงแรม เป็ นต้น ดังนั้นงานวิจยั นี้ ได้พยามยามสร้างและ
รวบรวมกราฟสเปกตรัมผลตอบสนองให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยเริ่ มจากในตัวอาเภอเมือง จังหวัดพะเยาก่อน แล้วทาเป็ นฐานข้อมูล
เพื่อให้ผูอ้ อกแบบสามารถหยิบไปใช้ได้ จะช่ วยลดระยะเวลาการทางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ค่าแรงแผ่นดิ นไหวออกแบบที่
ใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด
2.

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลชั้นดินเชิงวิศวกรรมในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อสร้างฐานข้อมูล และกราฟสเปกตรัมผลตอบสนองสาหรับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดิ นไหวในอาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการนาไปใช้ในการประมาณค่าแรงแผ่นดินไหวในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
ใน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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3.

วิธีดาเนินการวิจยั
การดาเนินการวิจยั เริ่ มต้นจากรวบรวมข้อมูลการเจาะสารวจดิน โดยสามารถรวบรวมได้ท้ งั สิ้ น 35 หลุม เบื้องต้นได้รวบรวม
ข้อมูลหลุมเจาะที่ได้จากงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (รู ปที่ 2) ซึ่ งเป็ นหลุมเจาะที่มีความน่าเชื่อถือสู ง และจากนั้น
จึงรวบรวมจากข้อมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่มีการเจาะสารวจดิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา และมีการรายงานผลต่อกรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา นอกจากนี้แล้วงานวิจยั นี้ยงั ได้นางบประมาณบางส่ วน มาทาการจ้างให้เจาะสารวจดินเพิ่มเติม
อีกจานวน 6 หลุม โดยพยายามเจาะให้ได้ความลึกมากที่สุดเท่าที่ความสามารถของเครื่ องมือจะทาได้ และเจาะให้ลึกถึงชั้นทราย
หรื อชั้นดินแน่น เพื่อให้ขอ้ มูลหลุมเจาะนั้นครอบคลุมทั้ง 15 ตาบล ในเขต อาเภอเมือง จ.พะเยามากที่สุด หลุมเจาะ ภาพถ่ายหลุม
เจาะสารวจเพิ่มแสดงดังรู ปที่ 3 ตาแหน่งหลุมเจาะสารวจ ถูกกาหนดโดยพิจารณาการกาเนิ ดของดินตะกอนทางธรณี วิทยาประกอบ
ในการตัดสิ นใจ และให้ครอบคลุม 15 ตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อันได้แก่ ตาบล เวียง แม่ต๋า แม่นาเรื อ บ้านตุ่น บ้านต๊ า
บ้านต๋ อม แม่ปืม แม่กา บ้านใหม่ จาป่ าหวาย ท่าวังทอง แม่ใส บ้านสาง ท่าจาปี และสันป่ าม่วง จากนั้นจึงนาข้อมูลการเจาะสารวจ
ดิน ได้แก่ ความลึกและความหนาของชั้นดินในแต่ละชั้น ชนิดของดิน ความข้นเหลวของชั้นดิน ค่า SPT ค่ากาลังรับแรงเฉื อนแบบ
ไม่ระบายน้ าของดิน ( S u ) มาแปลผล เพื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์สเปกตรัมผลตอบสนองตามมาตรฐานกรมโยธาธิ การและผัง
เมือง (มยผ 1302-52)[2] ภาพถ่ายหลุมเจาะสารวจดิน และ แผนที่แสดงตาแหน่งหลุมเจาะเพิ่มเติม 6 หลุม และความลึกดังรู ปที่ 3 ถึง
รู ปที่ 5

รู ปที่ 2 ตาแหน่งหลุมเจาะที่นามาวิเคราะห์ (ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา)
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รู ปที่ 3 ภาพถ่ายหลุมเจาะสารวจเพิ่มเติมทั้ง 6 หลุม

รู ปที่ 4 แผนที่แสดงตาแหน่งหลุมเจาะสารวจเพิ่มเติม 6 หลุม
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รู ปที่ 5 ความลึกของหลุมเจาะสารวจเพิ่มเติม 6 หลุม
4.

แนวทางการสร้ างกราฟสเปกตรัมผลตอบสนอง
การสร้างกราฟสเปกตรัมผลตอบสนองสาหรับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว จาเป็ นที่จะต้องจาแนกประเภทชั้น
ดินของที่ต้ งั อาคาร โดยหากไม่มีผลการเจาะสารวจดินแล้ว มักกาหนดชั้นดินเป็ นประเภท D ซึ่ งเป็ นลักษณะดินแน่น (stiff soil) ดิน
ประเภท D นั้น มีค่าความเร็ วคลื่นเฉื อนเฉลี่ย ( v s ) ระหว่าง 180-360 เมตร/วินาที มีค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ย (SPT N) อยู่
ระหว่าง 15-50 ครั้ง และ มีกาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ า (S u ) ระหว่าง 15 – 50 กิโลปาสกาล อย่างไรก็ตาม การจาแนก
ประเภทของดินที่ถูกต้องที่สุดจะต้องใช้เครื่ องมือวัดความเร็ วคลื่นเฉื อน (shear wave velocity) ในช่วง 30 เมตรแรก โดยต้องให้นกั
ธรณี วิทยาเป็ นผูแ้ ปรผล ซึ่ งการวัดจะต้องมีเครื่ องกาเนิ ด เครื่ องรับสัญญาณ (seismograph) ในทางปฏิบตั ิเป็ นไปได้ยาก เนื่ องจาก
เครื่ องมือมีราคาสู งและต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น มยผ. 1302-52[2] ได้ให้แนวทางในการจาแนกประเภทของชั้นดิน
ที่ต้ งั อาคารจาก
4.1 ค่ าการทดสอบผังจมมาตรฐานเฉลีย่ (Average Field Standard Penetration Resistance, N )
ค่าของการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ย ( N ) ในช่วงความลึก 30 เมตรแรก สามารถคานวณได้จาก
n

N

 di
i 1
n


i 1
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di
Ni

(2)
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เมื่อ N i เป็ นค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐาน หรื อ การทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) สาหรับชั้นดินทราย ดินเหนียว
และหิ น ชั้นดินที่ i
di เป็ นความหนา สาหรับชั้นดินทราย ดินเหนี ยว และหิ น ชั้นดินที่ i
n เป็ น จานวนชั้นดิน ในช่วงความลึก 30 เมตรแรก
4.2 ค่ าการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลีย่ สาหรับชั้นทราย (PI<20) (Average Standard Penetration Resistance for Cohesionless
Soil Layer, N ch ) ค่าดังกล่าวสามารถคานวณได้จาก
N ch 

ds
m


i 1

เมื่อ

(3)

dsi
N si

dsi

เป็ นค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐานสาหรับชั้นดินทรายที่ i
เป็ นความหนาสาหรับชั้นดินทรายชั้นดินที่ i

ds

เป็ นความหนาของชั้นดินทรายทั้งหมดในช่วง 30 เมตรแรก (  di  ds โดย m เป็ นจานวนชั้นดินทราย)

N si

m
i

4.3 ค่ ากาลังแรงเฉือนแบบไม่ ระบายนา้ เฉลีย่ (Su ) สาหรับดินเหนียว (PI>20) โดยสามารถคานวณได้จาก
su 

dc
k


i 1

เมื่อ

(4)

dci
sui
dc
dci

sui

เป็ นความหนาของชั้นดินเหนียวทั้งหมดในช่วง 30 เมตรแรก
เป็ นความหนาสาหรับชั้นดินเหนียวชั้นดินที่ i
เป็ นค่ากาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ าของชั้นดิน i แต่ไม่เกิน 240 กิโลปาสกาล

ซึ่งงานวิจยั ฉบับนี้ได้ใช้ขอ้ มูลการเจาะสารวจดินในสนาม โดยนาค่า N N ch และ S u มาใช้จาแนกประเภทของชั้นดิน เพื่อ
สร้างเป็ นกราฟสเปกตรัมผลตอบสนองที่มีความแม่นยามากที่สุด เกณฑ์การจาแนกประเภทของชิ้นดินตาม มยผ.1302-52[2]
5.

ตัวอย่ างการสร้ างกราฟสเปกตรัมผลตอบสนองของทีต่ ้งั อาคาร
ในหัวข้อนี้จะนาเสนอตัวอย่างการสร้างกราฟสเปกตรัมผลตอบสนองของที่ต้ งั อาคาร โดยนาหลุมเจาะ BH-5 ซึ่ งเป็ นหลุมเจาะ
ที่ได้ทาการเจาะสารวจเพิ่มเติมตามรู ปที่ 4 และ 5 มาแสดงตัวอย่างในการคานวณ โดยหลุมดังกล่าวมีการเจาะสารวจพบทั้งชั้นดิน
เหนียวและชั้นทราย สาหรับหลุมเจาะสารวจ BH-5 แสดงดังรู ปที่ 6 ความลึกของหลุมเจาะประมาณ 13 เมตร
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รู ปที่ 6 ผลเจาะสารวจดิน BH-5
จากข้อมูลผลเจาะสารวจดินค่าของการทดสอบฝังจมมาตรฐานเฉลี่ยสาหรับชั้นทราย ( N ch ) ในช่วงความลึก 30 เมตรแรก
สามารถคานวณได้จาก (3)
เมื่อ
เป็ น จานวนชั้นดินทราย ในช่วงความลึก 30 เมตรแรก มีค่าเท่ากับ 3
m
เป็ นความหนาสาหรับชั้นดินทรายชั้นดินที่ i เท่ากับ 0.45 เมตร
dsi
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m

เป็ นความหนาของชั้นดินทรายทั้งหมดในช่วง 30 เมตรแรก ds   di 0.45  0.45  0.45  1.35 เมตร

ds

i

เป็ นค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐาน หรื อ การทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) สาหรับชั้นดินทราย ชั้น

N si

ดินที่ i
4

d

0.45 0.45 0.45


 0.0258
52
51
54

 Nsisi 
i 1

n

N ch 

 dsi
i 1
n

d

 Nsisi



1.35
 52.3
0.0258

i 1

ค่ากาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ าเฉลี่ย ( su ) ของชั้นดินสามารถคานวณได้จาก (4)
เป็ นความหนาของชั้นดินเหนียวทั้งหมดในช่วง 30 เมตรแรก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10  0.45  4.5 เมตร
เมื่อ
dc
เป็ นความหนาสาหรับชั้นดินเหนียวชั้นดินที่ i
dci
sui
เป็ นค่ากาลังรับแรงเฉื อนแบบไม่ระบายน้ าของชั้นดิน i ค่า sui ประมาณได้จากสมการความสัมพันธ์ของ
Terzaghi และ Peck [8] Qu  1.45( N ) ตันต่อตารางเมตร เมื่อ
10

d

1

 0.45

dc



0.45

0.45

0.45

su 

0.45

1
Qu
2
0.45

0.45

0.45

 suii  9.81   7.95  13.25  19.21  15.24  22.53  11.93  15.24  18.55 
i 1

จะได้

su 

k


i 1

di
sui

4.5
 154
0.0293

0.45
0.45 

  0.0293
23.85 34.45 

กิโลปาสกาล

และ S u  154  100 กิโลปาสกาล ดังนั้น ดินดังกล่าวเป็ นประเภท C หรื อ Very dense soil and soft rock
ค่าความเร่ งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดิ นไหวรุ นแรงสุ งสุ ดที่พิจารณา ที่คาบการสั่น 0.2 วินาที ( S s ) เท่ากับ 0.630g
และคาบการสัน่ 1 วินาที ( S1 ) เท่ากับ 0.146g สาหรับอาเภอเมือง จังหวัดพะเยาตามตารางที่ 1.4-1 ของ มยผ.1302-52[2]
Fa คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สาหรับชั้นดิ น ณ ที่ ต้ งั อาคาร สาหรับคาบการสั่น 0.2 วินาที ( Fa ) จากตารางที่ 1.4-2 ตาม มยผ.130252[2] มีค่าเท่ากับ Fa  1.148
Fv คือ สัมประสิ ทธิ์ สาหรับชั้นดิ น ณ ที่ ต้ งั อาคาร สาหรับคาบการสั่น 1 วินาที จากตารางที่ 1.4-3 ตาม มยผ.1302-52[2] มีค่า
เท่ากับ Fv  1.654
ค่าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตัม ที่ คาบการสั่น 0.2 วินาที ที่ ถูก ปรั บแก้เนื่ องจากผลของชั้นดิ น ณ ที่ ต้ งั อาคาร
S MS  Fa Ss  1.148  0.630 g  0.723 g ค่าดังกล่าวเป็ นความเร่ งของแผ่นดิ นไหวที่ มีความรุ นแรงสู งสุ ดที่ คาบการเกิ ดซ้ า 2,500
ปี
ค่าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตัม ที่ คาบการสั่น 1.0 วินาที ที่ ถูก ปรั บแก้เนื่ องจากผลของชั้นดิ น ณ ที่ ต้ งั อาคาร
N ch  52.3  50

SM1  FvS1  1.654  0.146g  241g

ค่าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรัมสาหรับออกแบบมีค่าเท่ากับระดับแผ่นดิ นไหวที่ มีคาบการกลับ 1,000 ปี หรื อมีความ
รุ นแรงสองในสามเท่าของแผ่นดินไหวที่มีคาบการกลับ 2,500 ปี สามารถคานวณได้จาก

Preeda Chaimahawan1 Pattaramon Wongrat2 and Thanakorn Chompoorat1

23

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

Engineering Journal of Research and Development

Volume 28 Issue 3 July-September 2017

2
2
S DS   S MS     0.723 g  0.482 g
3
3

และ S D1   2 S M1   2   0.241g  0.161g
3

3

จะเห็นว่า SD1  SDS เมื่อนามาสร้างสเปกตรัมผลตอบสนองสาหรับการออกแบบ ได้ดงั รู ปที่ 7

รู ปที่ 7 สเปกตรัมผลตอบสนองสาหรับหลุมเจาะ BH-5
6.

แนวโน้ มของกราฟสเปกตรัมผลตอบสนอง
ผลการสร้างสเปกตรัมผลตอบสนองจากข้อมูลหลุมเจาะสารวจดินทั้ง 35 หลุม พบว่า กราฟสเปกตรัมสาหรับออกแบบที่คาบ
การสัน่ 0.2 วินาที S DS  ต่ากว่าที่คาบการสั่น 1 วินาที S D1  ทั้งหมด โดยพบว่าสามารถสร้างกราฟได้ 3 รู ปแบบ ดังรู ปที่ 8 ตาม
ลักษณะของชั้นดินที่พบ ได้แก่ช้ นั ดินประเภท C พบว่ามากที่สุดถึง 21 หลุมคิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาเป็ นชั้นดินประเภท D 12
หลุม คิดเป็ นร้อยละ 34.3 และชั้นดินประเภท E พบ 2 หลุม คิดเป็ นร้อยละ 5.7 โดยกราฟความเร่ งตอบสนองสาหรับชั้นดินประเภท
C ให้ค่าความเร่ งสู งสุ ดไว้ที่ 0.482g ในขณะที่ช้ นั ดินประเภท D ให้ค่าความร่ งสู งสุ ดไว้ที่ 0.544g และ ชั้นดินประเภท E ให้ค่า
ความเร่ งสูงสุดไว้ที่ 0.605g สาหรับชั้นดินประเภท E ซึ่งเป็ นดินอ่อน (soft soil) ตรวจพบในหลุมเจาะจานวน 2 หลุมบริ เวณด้านทิศ
ใต้ของกว๊านพะเยา ในขณะที่หลุมเจาะทางด้านทิศเหนือของกว๊านพะเยาพบว่าเป็ นชั้นดินประเภท D และ C
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0.8
Soil Type C

0.6
Sa (g)

Soil Type D
Soil Type E

0.4
0.2
0.0
0.0

0.5

1.0
 ,T(

1.5

2.0

รู ปที่ 8 สเปกตรัมผลตอบสนองสาหรับอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากข้อมูลผลเจาะสารวจดินทั้ง 35 หลุม

รู ปที่ 9 การแบ่งพื้นที่หลุมเจาะสารวจภายเว็บไซต์
จากแนวโน้มของกราฟทาให้เห็นว่า หากทาตามคาแนะนาของ มยผ.1302-52[2] ที่กล่าวว่า ในกรณี ที่ไม่มีขอ้ มูลดินที่แน่นอน
ให้กาหนดชั้นดินเป็ นประเภท D จะได้ค่าความเร่ งสาหรับการออกแบบอยูใ่ นด้านที่ปลอดภัย เนื่องจากดินที่พบส่ วนใหญ่จากข้อมูล
เจาะสารวจดิน 35 หลุมเป็ นชั้นดินประเภท C ให้ค่าความเร่ งผลตอบสนองที่ต่ากว่า โดยหากใช้ขอ้ มูลการเจาะสารวจดินมาทาการ
สร้ างกราฟสเปกตรั มผลตอบสนอง หรื อ ใช้กราฟผลตอบสนองจากงานวิจัยฉบับนี้ แล้ว พบว่าสามารถลดค่าแรงส าหรั บการ
ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวลงได้สูงสุดร้อยละ 11 เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นชั้นดินประเภท C ทาให้ได้โครงสร้างที่มีความ
ประหยัดมากขึ้น และยังคงมีความปลอดภัยเช่นเดิม
ข้อมูลหลุมเจาะ และกราฟสเปกตรัมผลตอบสนองทั้ง 35 หลุมได้ถูกรวบรวม และได้เผยแพร่ ไว้บนเว็ปไซต์ ของสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาม link (http://www.ce.eng.up.ac.th/response_curve/) นั้น ได้แบ่งพื้นที่
ของหลุมเจาะออกเป็ น 7 พื้นที่ ตามข้อมูลของหลุมเจาะและเพื่อให้ง่ายในการนาไปใช้ ดังรู ปที่ 9 ซึ่งตาแหน่งหลุมเจาะได้แสดงพิกดั
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ภูมิศาสตร์ แนบในทุกหลุมเจาะ เพื่อให้ผูท้ ี่ สนใจหรื อผูท้ ี่จะนาไปใช้ สามารถตรวจสอบกับพิกดั ภูมิศาสตร์ ของอาคารที่ตนเองจะ
ก่อสร้าง ใกล้เคียงกับข้อมูลหลุมเจาะดังกล่าวหรื อไม่ นอกจากนี้ แล้วยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการเจาะสารวจดิน เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการออกแบบฐานรากจากเว็ปไซต์ดงั กล่าวได้อีกด้วย
7.

สรุป
จากการรวบรวมข้อมูลการเจาะสารวจดิ นในสนามที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ จานวน 35 หลุม เพื่อสร้ างฐานข้อมูลของกราฟ
สเปกตรัมผลตอบสนองในอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า กราฟสเปกตรัมผลตอบสนองที่ ได้น้ ันเป็ นกราฟที่ มี ค่าความเร่ ง
ตอบสนองเชิ งสเปกตัมสาหรั บการออกแบบที่ คาบการสั่น 1.0 วินาที S D1  มี ค่าน้อยกว่าค่าความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรั ม
สาหรับการออกแบบที่ คาบการสั่น 0.2 วินาที S DS  ทั้งหมด จากการศึ กษาพบว่า ค่าความเร่ งผลตอบสนองสู งสุ ดมีค่าเท่ากับ
0.482g 0.544g และ 0.605g สาหรับชั้นดินประเภท C D และ E ตามลาดับ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกราฟสาหรับชั้นดินประเภท C มาก
ที่สุดร้อยละ 60 รองลงมาเป็ นชั้นดินประเภท D ร้อยละ31.4 และชั้นดินประเภท E ร้อยละ 8.6 ตามลาดับ กราฟสเปกตรัมดังกล่าวทั้ง
35 หลุมได้ถูกรวบรวม และเผยแพร่ บนเว็ปไซต์ www.ce.eng.up.ac.th/response_curve/ โดยผูท้ ี่ สนใจสามารถดาวน์โหลดและ
นาไปใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว และฐานราก ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยาได้ โดย
ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
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