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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาสมรรถนะของเสาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มอี ยู่เดิมในประเทศไทยในการ
ต้านการไหวสะเทือ น ในรูปของอัตราส่วนความต้องการต่อ วิสยั สามารถ ( DCR ) โดยใช้คู่มือ
การออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว ในพื้นที่ท่อี าจได้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
(1) บริเ วณกรุ ง เทพฯและปริม ณฑล (2) บริเ วณภาคเหนื อ และตะวัน ตก ตัง้ แต่ อ ดีต จนถึ ง
ปี พ.ศ. 2559 ซึง่ นอกจากจะได้แสดงดัชนีโครงสร้างทีส่ าคัญของเสาสะพาน ที่สามารถใช้เป็ นข้อมูล
อ้างอิงในการดาเนินการวิจยั ต่อได้ในอนาคต พบว่าอัตราส่วนความต้องการต่อวิสยั สามารถของ
บทความวิจัย
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โมเมนต์เป็ นตัวแปรทีค่ วบคุมกำรวิบตั ิ โดยสะพำนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯและปริมณฑลจะมีสมรรถนะใน
กำรต้ำนกำรไหวสะเทือนที่ดีกว่ำในพื้นที่ภำคเหนือและตะวันตก และผลกำรวิเครำะห์แสดงถึง
เสำสะพำนที่ออกแบบช่วงปี พ.ศ. 2542-2559 มีค่ำ DCRM น้อยกว่ำส่งผลให้มสี มรรถนที่ดกี ว่ำ
สะพำนทีอ่ อกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 ทำให้แนวโน้มสมรรถนะของสะพำนจำกมำตรำกำรออกแบบ
สะพำน เมื่อวิเครำะห์ยอ้ นกลับไปในแต่ละช่วงเวลำพบว่ำสมรรถนะของสะพำนมีค่ำดีขน้ึ ตำมลำดับ
แต่ควรเฝ้ ำระวัง และทำกำรวิเครำะห์เพือ่ เสริมกำลังของเสำสะพำนบริเวณภำคเหนือทีม่ คี ำ่ DCRM
เกินกว่ำ 0.80
คาสาคัญ: เสำเดี่ยวสะพำน, แผ่นดินไหว, อัตรำส่วนควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถ, กำลังเฉือน,
กำลังดัด
ABSTRACT
This research studied the performance of existing reinforced concrete bridge columns in
Thailand. In terms of Demand-capacity-ratio ( DCR ). By using the manual of bridge and
road designs for seismic resistance. The areas that may be affected by earthquakes from
the past until 2016 comprises (1) Bangkok and its boundary provinces (2) north and west
region of Thailand. This paper shows the important structural index of the bridge’s column
that can be used as a reference for future research. Moreover, it shows that the biaxial
moment is the variable for failure control. Bridges in Bangkok and its boundary provinces
have better seismic-resistant performance than bridges in the north and west region of
Thailand. The analysis result shows that the DCRM of bridge designed during 1999-2016
is less than the DCRM of bridge designed before 1998. The trends for the performance of
bridge safety design is gradually better than the past but still need to be considered,
especially the reinforced concrete bridge’s columns for the northern region that DCRM are
required to be higher than 0.80.
KEYWORDS: Bridge single column, seismic, demand-capacity-ratio, Shear Strength,
Flexure Strength
1. บทนา
จำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้ำงสำคัญหลำยประเภท โดยโครงสร้ำงที่ต้องมีกำรเฝ้ ำระวังเพื่อไม่ใ ห้เกิดควำมเสียหำย
ภำยใต้เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวตัวหนึ่งคือสะพำน โดยเฉพำะเสำสะพำนเป็ นโครงสร้ำงทีร่ องรับน้ ำหนัก
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

89

ของสะพำนทัง้ หมด หำกเสำสะพำนเกิดกำรวิบตั ิจะสร้ำงให้เกิดควำมเสียหำยที่ร้ำยแรงและส่ง
ผลกระทบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชำชนในพืน้ ทีท่ ส่ี ะพำนตัง้ อยู่ ควำม
จำเป็ นดังกล่ำวจึงนำไปสูก่ ำรสร้ำงมำตรกำรกำรออกแบบสะพำนเพือ่ ต้ำนกำรไหวสะเทือนขึน้ จำกที่
ได้ทำกำรรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น พบว่ำแนวทำงกำรออกแบบสะพำนเพื่อต้ำนกำรไหวสะเทือนใน
ประเทศไทย แบ่งออกได้เป็ น 3 ช่วงเวลำ ได้แก่ (1) ก่อนปี พ.ศ. 2541 เนื่องจำกช่วงเวลำดังกล่ำว
สำหรับประเทศไทยยังไม่มกี ำรออกกฎหมำยในกำรคำนวณแรงแผ่นดินไหวขึน้ ตำมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) [1] ที่ได้มกี ำรบังคับเพียงกำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำร ให้คำนึงถึงกำร
จัดรูปแบบเรขำคณิตให้มเี สถียรภำพต่อกำรสันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหว ทำให้ กำรออกแบบสะพำน
จำเป็ นต้องอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนจำกต่ำงประเทศที่มีค วำมน่ ำเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ สำหรับ
ประเทศไทยคือ วิธีกำหนดค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเร่งของโครงสร้ำงแบบคงที่ 6% ตำมมำตรฐำน
AASHTO1973 [2] ในแนวทำงข้ำงต้นกำหนดค่ำสัมประสิทธิควำมเร่งของโครงสร้ำงเท่ำกับ 6%
ของน้ ำหนัก บรรทุ ก ของโครงสร้ำง ที่กำหนดแรงขณะเกิดแผ่น ดิน ไหวเกิดขึ้น จำกน้ ำหนัก ของ
โครงสร้ำงส่วนบน ( W , Superstructure) เพียงอย่ำงเดียวไม่รวมน้ ำหนักบรรทุกจร (2) ระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2542-2559 ซึง่ ในช่วงต้นมีงำนวิจยั ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในประเทศไทยคือ แผนทีเ่ ส้นชัน้ ควำมสูง
(Contour Lines) PGA0 / G ของ Warnitchai et al [3] แนวทำงข้ำงต้นกำหนดอัตรำเร่งสูงสุดของ
พืน้ ดิน ( PGA ) ทีม่ คี วำมน่ำจะเป็ น 10% ทีจ่ ะเกิดค่ำสูงกว่ำในคำบกำรเกิด 50 ปี เพือ่ นำมำคำนวณ
ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเร่งของโครงสร้ำงเมื่อเกิดกำรไหวสะเทือนในแต่ละพื้นที่ควบคู่กบั AASHTO
Standard 2002 [4] โดยทีก่ ำหนดแรงเหมือนกับ AASHTO1973 (3) หลังปี พ.ศ.2559 ซึง่ เป็ นผลมำ
จำก เมื่อ พ.ศ. 2557 ได้เกิดเหตุกำรณ์ แผ่นดินไหวขึน้ ที่ อำเภอพำน จังหวัดเชียงรำย ทำให้เกิด
ควำมเสีย หำยต่ อ ทรัพ ย์สิน ไม่ ว่ ำ จะเป็ น อำคำร บ้ำ น วัด พระพุ ท ธรู ป ถนน และอื่น ๆ ท ำให้
กรมทำงหลวงได้พจิ ำรณำสร้ำงมำตรฐำนเพื่อป้ องกัน ควำมเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ กับสะพำนและ
ถนนในรู ป แบบของคู่ มือ กำรออกแบบสะพำนและถนนเพื่อ ต้ ำ นแผ่ น ดิน ไหว [5] เผยแพร่ ใ น
ปี พ.ศ. 2559 ใช้ควบคู่กบั มำตรฐำน มยผ.1302-52 [6] ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง เพื่อเป็ น
มำตรฐำนเดียวกันทัง้ ประเทศ
ด้ ว ยกำรจัด ท ำมำตรำฐำนคู่ มือ กำรออกแบบสะพำนและถนนเพื่อ ต้ ำ นแผ่ น ดิน ไหวใน
ปี พ.ศ. 2559 นี้เองจึงทำให้เป็ นเหตุในกำรศึกษำถึงสมรรถนะของสะพำนทีม่ อี ยู่เดิมก่อนทีจ่ ะมีค่มู อื
ว่ำสะพำนในพืน้ ทีเ่ สียงแต่ละบริเวณ หรือสะพำนทีอ่ อกแบบตำมช่วงเวลำต่ำงๆ ก่อนทีจ่ ะมีค่มู อื กำร
ออกแบบสะพำนของกรมทำงหลวง มีสมรรถนะของสะพำนภำยใต้กำรไหวสะเทือนเป็ นอย่ำงไร
สำมำรถทีจ่ ะรองรับเมือ่ เกิดเหตุกำรแผ่นดินไหวได้อย่ำงเหมำะสมหรือไม่
งำนวิจยั นี้จะประเมินสมรรถนะของเสำสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทเสำเดีย่ วเพื่อเป็ น
ตัวแทนของเสำสะพำนในประเทศไทยเนื่องจำกเสำสะพำนประเภทเสำเดีย่ วเป็ นรูปแบบทีถ่ ูกใช้งำน
บ่อยและก่อสร้ำงในพืน้ ทีๆ่ จำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกเสำเดีย่ วนี้เกิดกำรเสียหำยหรือวิบตั ิ
บทความวิจัย
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จะท ำให้เ กิด ผลกระทบต่ อ พื้น ที่ท่ีอ ยู่ ด้ำ นล่ ำ งของสะพำนแบบทัน ทีท ัน ใดไม่ ส ำมำรถป้ อ งกัน
ควำมเสียหำยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ได้ โดยใช้มำตรฐำนกำรออกแบบตำมคู่มอื กำรออกแบบสะพำน
และถนนเพื่อต้ำนทำนแผ่นดินไหวปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับมำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรต้ำนทำน
กำรสันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหว มยผ.1301/1302-61 [7] ฉบับล่ำสุดที่ทำงกรมโยธำธิกำรและผัง
เมืองได้กำหนดแทน มยผ.1302-52 ที่เป็ นฉบับเก่ำเพื่อคำนวณในส่วนแรงกระทำ (demand) และ
AASHTO LRFD 2010 [8] ในกำรคำนวณกำลังต้ำนทำนโมเมนต์ดดั และแรงเฉือนของหน้ำตัดเสำ
เพื่อหำค่ำอัตรำส่วนระหว่ำงควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถของเสำสะพำน ( DCR ) สำหรับโมเมนต์
ดัด และแรงเฉือนทีเ่ กิดขึน้ โดยค่ำคำบของแผ่นดินไหวทีถ่ ูกกำหนดตำมคูม่ อื กรมทำงหลวงดังกล่ำว
อยู่ทป่ี ระมำณ 1,000 ปี ซึง่ หมำยถึงกำรทีจ่ ะเกิดควำมรุนแรงขนำดนี้กบั ควำมเป็ นไปได้เท่ำกับ 7%
ภำยในช่วงระยะเวลำ 75 ปี
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปั จุบนั มีงำนวิจยั ที่ศึกษำเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรต้ำนกำรไหวสะเทือนของโครงสร้ำง
คอนกรีต อยู่พ อควร โดยในปี พ.ศ. 2550 Chaimahawan et al [9] มีก ำรน ำเสนอแนวทำงกำร
ประเมิน ผลเบื้อ งต้น ของแผ่ น ดิน ไหวที่มีต่ อ จุ ด ต่ อ คำน-เสำ (beam-column joints) ของอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ อี ยู่เดิมในประเทศไทย โดยจุดประสงค์ของงำนวิจยั เพื่อให้วศิ วกรใช้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิในกำรตรวจสอบอำคำรที่มอี ยู่และต้องรับแรงแผ่นดินไหวโดยใช้ดชั นีช้ี วดั เป็ น อัตรำส่วน
ควำมต้อ งกำรต่ อ วิส ยั สำมำรถ ( DCRM or V ), รำยละเอีย ดกำรเสริม เหล็ ก และกำรตรวจสอบ
รูปแบบกำรพัง สำหรับงำนวิจยั จะแสดงถึงแผนภูมขิ นั ้ ตอนปฏิบตั ใิ นกำรตรวจสอบ (ก) แผนภูมขิ อง
แรงมีวตั ถุประสงค์ใช้ในกำรตรวจสอบรูปแบบกำรพังภำยใต้ขอ้ กำหนดของแรงแผ่นดินไหว และ
(ข) แผนภูมขิ องกำรครำกมีวตั ถุประสงค์ใช้สำหรับตรวจสอบรูปแบบกำรวิบตั เิ มื่อเกิดกำรครำกใน
บำงชิ้นส่วนขององค์อำคำร แต่อย่ำงไรก็ดบี ทควำมมีขอ้ แนะนำหำกตรวจสอบว่ำองค์อำคำรทีม่ อี ยู่
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ก็ใช่ว่ำโครงสร้ำงจะต้องวิบตั เิ มื่อเกิดแผ่นดินไหวเพรำะโครงสร้ำงอำจมีควำมแข็งแรง
ที่มำกกว่ำกำรวิเครำะห์ แต่เป็ นเพียงข้อเสนอแนะว่ำโครงสร้ำงดังกล่ำวไม่ผ่ำนตำมข้อกำหนดที่
เสนอ
ต่อมำ Chaimahawan et al [10] ได้มกี ำรนำเสนอกำรประเมินข้อบกพร่องเมือ่ เกิดแผ่นดินไหว
ของอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในกรุงเทพมหำนครฯ ทีม่ คี วำมสูงปำนกลำง 5-15 ชัน้ ไม่ว่ำจะ
เป็ น โรงเรียน มหำวิทยำลัย สถำนทีร่ ำชกำร หรือสำนักงำน กำรประเมินแผ่นดินไหวประกอบด้วย
อัตรำส่วนควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถ กำรตรวจสอบกำรเสริมเหล็ก และกำรตรวจสอบรูปแบบ
กำรวับตั ิ โดยมีอำคำรทัง้ หมด 8 อำคำรที่ใช้ในกำรศึกษำ ซึ่งผลของกำรตรวจสอบทัง้ 8 อำคำร
ไม่ได้มกี ำรเสริมเหล็กเพื่อรองรับแผ่นดินไหว 5 อำคำรจำก 8 อำคำรมีอตั รำส่วนควำมต้องกำรต่อ
วิสยั สำมำรถไม่เป็ นทีน่ ่ ำพอใจ ร้อยละ 44 คำนวิบตั ดิ ว้ ยแรงดัด ร้อยละ 15 คำนวิบตั ดิ ว้ ยแรงเฉือน
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และร้อยละ 41 จุดต่อวิบตั ดิ ว้ ยแรงเฉือน จำกผลดังกล่ำวเกิดกำรวิบตั ดิ ว้ ยแรงเฉือนมำกถึงร้อยละ
66 ส่วนมำกจะเกิดกำรวิบตั ทิ ค่ี ำน
ในปี พ.ศ. 2552 Joyklad et al [11] ได้เสนอแนวทำงกำรประเมินผลกำรวิเครำะห์รปู แบบกำร
วิบตั ขิ องเสำสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กในกรุงเทพฯและปริมณฑลทีม่ คี วำมสูงอยู่ท่ี 6-10 เมตร โดย
ผลกำรประเมินพบว่ำสะพำนทัง้ 9 ตัว มีอตั รำส่วนควำมเหนียว (Ductility Ratio,  ) ประมำณ 4.0
และยังแสดงให้ทรำบว่ำเสำทีร่ บั แรงกดมำกจะเกิดกำรวิบตั ดิ ว้ ยแรงเฉือนทีฉ่ ับพลันมำกกว่ำเสำทีม่ ี
แรงกดน้อย
ในปี พ.ศ. 2555 Kaewnurachadasorn [12] ได้ ศึก ษำแนวทำงกำรประเมิ น และปรับ ปรุ ง
สะพำนตัวอย่ำงเพื่อต้ำนทำนแผ่นดินไหวโดยใช้สะพำนทีม่ กี ำรใช้งำนในกรมทำงหลวงชนบทมำก
ทีส่ ุดเป็ นเงือ่ นไขตัง้ ต้นในกำรประเมิน โดยใช้สมมติฐำนพืน้ ทีข่ องสะพำนอยู่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่
โดยคลื่น แผ่น ดิน ไหวที่ม ำกระทำกับ โครงสร้ำงคัดเลือ กจำกชุ ดคลื่น แผ่น ดิน ไหวขนำดระหว่ำง
6.6 ถึง 6.9 มำตรำริกเตอร์ ระยะทำงจำกแหล่งกำเนิดถึงสถำนนีตรวจวัด 15 ถึง 30 กิโลเมตร มำ
วิเครำะห์และประเมินโครงสร้ำงโดยใช้ขดี จำกัดควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงอ้ำงอิงตำมมำตรฐำน
ASCE41-06 ซึ่งพบว่ำสะพำนเกิดควำมเสียหำยที่โคนเสำและคำนขวำงเนื่องจำกแรงดัด และได้
ศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงสะพำนทัง้ หมด 3 รูปแบบ (ก) วิธีพอกเสำ (ข) วิธีเสริมค้ำยันทแยง
(ค) วิธเี สริมก้อนยำงทีฐ่ ำนรองรับ โดยมีเพียงวิธพี อกเสำตลอดควำมยำวเสำเท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถรองรับ
ควำมเสียหำยทีเ่ กิดจำกแผ่นดินไหวได้เมือ่ มีแรงกระทำตำมทำงยำวของสะพำนได้
ในปี พ.ศ. 2559 Kaeoudon et al [13] มีกำรศึกษำกำรเปรียบเทียบแรงเฉือนที่ฐำน (base
shear) จำกแผ่นดินไหวสำหรับกำรออกแบบสะพำนในประเทศไทย โดยทำกำรเปรียบเทียบกำร
ออกแบบ 3 วิธี คือ (ก) กำรออกแบบตำมมำตรฐำน AASHTO 1973 [2] (ข) กำรออกแบบจำกแผน
ที่เ สี่ย งภัย แผ่ น ดิน ไหวของ Warnitchai et al [3] และ (ค) กำรออกแบบด้ว ยคู่มือ กำรออกแบบ
สะพำนและถนนเพื่อต้ำนแผ่นดินไหว [5] กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเร่งของโครงสร้ำงวิธที ใ่ี ห้ค่ำ
สัมประสิทธิ์ควำมเร่งของโครงสร้ำงมำกทีส่ ดุ คือวิธี (ข) วิธี (ค) และวิธี (ก) ตำมลำดับ แต่เมือ่ ถึงจุดที่
คำบกำรสันตำมธรรมชำติ
่
ของโครงสร้ำงมำกขึ้นค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเร่งของโครงสร้ำงวิธี (ก) จะมี
ค่ำมำกกว่ำวิธี (ข) และวิธี (ค) และแรงเฉือนทีเ่ กิดขึน้ จำกแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรำย จังหวัด
กำแพงเพชร วิธที ค่ี ำนวณได้ค่ำแรงเฉือนทีเ่ กิดขึน้ จำกแผ่นดินไหวมำกทีส่ ุดคือวิธี (ค) วิธี (ข) และ
วิธี (ก) ตำมลำดับ ในจังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหำนครฯ วิธที ่คี ำนวณได้ค่ำแรงเฉือนที่
เกิดขึน้ จำกแผ่นดินไหวมำกทีส่ ุดคือ วิธี (ข) วิธี (ค) และวิธี (ก) ตำมลำดับ และในทุกพืน้ ทีเ่ มื่อคำบ
กำรสันตำมธรรมชำติ
่
ของโครงสร้ำงมำกขึ้นแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจำกแผ่นดินไหวในวิธี (ก) จะมีค่ำ
มำกกว่ำ วิธี (ข) และวิธี (ค) และหำกมีกำรพิจำรณำกำรเพิม่ ขึน้ ค่ำของคำบกำรสันตำมธรรมชำติ
่
ของโครงสร้ำงอย่ำงต่อเนื่องแรงเฉือนทีเ่ กิดจำกแรงลมตำมกฎของกระทรวงอำจจะมีคำ่ มำกกว่ำแรง
เฉือนทีเ่ กิดขึน้ จำกแผ่นดินไหวในทุกวิธกี ำรคำนวณ
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จำกกำรศึกษำเอกสำรงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่ำมีงำนวิจยั เกี่ยวกับแผ่นดินไหวทีห่ ลำกหลำย
ไม่ ว่ ำ จะเป็ นงำนอำคำร หรื อ งำนสะพำน โดยพบว่ ำ ยัง ไม่ มี ง ำนวิ จ ัย ใดที่ศึ ก ษำ อัต รำส่ ว น
ควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถ ( DCR ) ของเสำสะพำนทีม่ อี ยู่ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อผลกระทบทีเ่ กิดจำก
แผ่นดินไหวเมื่อมีกำรกำหนดคู่มือกำรออกแบบสะพำนและถนนเพื่อ ต้ำนแผ่น ดินไหว [5] ของ
กรมทำงหลวง เพื่อ ประเมิน สมรรถนะของเสำสะพำนคอนกรีต เสริม เหล็ก ชนิ ด เสำเดี่ย ว ใน
กำรต้ำนทำนกำรไหวสะเทือน โดยกำรคำนวณแรงแผ่นเนไหวทีเ่ กิดจำกคู่มอื กำรออกแบบสะพำน
และถนนเพื่อ ต้ำนแผ่นดินไหวเป็ นแรงกระทำที่เกิดขึ้นกับกำลังต้ำนทำนของหน้ำตัดไม่ว่ำจะเป็ น
กำลังต้ำนทำนแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั แล้วนำมำหำอัตรำส่วนควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถของ
โมเมนต์ DCRM และอัตรำส่วนควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถของแรงเฉือน DCRV เป็ นดัชนีชว้ี ดั
สมรรถนะของเสำสะพำน เนื่องจำก DCR คืออัตรำส่วนของแรงกระทำทีเ่ กิดขึน้ ตำมคู่มอื กำหนด
ต่อกำลังต้ำนทำนโมเมนต์ดดั และ แรงเฉือน แสดงถึงสมรรถนะทีแ่ ท้จริงของโครงสร้ำงก่อนทีจ่ ะเกิด
กำรวิบตั วิ ่ำมีสมรรถนะในกำรต้ำนทำนแผ่นดินไหวได้มำกน้อยเพียงใด
3. สะพานที่ใช้ในการตรวจสอบ
โครงสร้ำงสะพำนทีใ่ ช้ในกำรตรวจสอบ DCR ในงำนวิจยั นี้ ถูกรวบรวมจำกกรมทำงหลวง ซึง่
แบ่งเป็ น 2 พืน้ ที่ (1) บริเวณกรุงเทพมหำนครฯและปริมณฑล (2) บริเวณภำคเหนือและตะวันตก
ซึ่ง เป็ นบริเ วณที่ไ ด้ ผ ลกระทบจำกคุ ณ สมบัติข องชัน้ ดิน ที่มีค วำมไม่ แ ข็ง แรงอัน ส่ ง ผลให้แ รง
แผ่น ดิน ไหวมีก ำรขยำยก ำลัง รวมถึง บริเ วณได้ร บั ผลกระทบจำกกำรปลดปล่ อ ยพลัง งำนของ
รอยเลื่อนทีอ่ ยู่ภำยในพืน้ ทีห่ รือบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้ำง โดยประเภทของ
สะพำนที่ไ ด้น ำมำศึก ษำได้แ ก่ สะพำนทำงแยกต่ำงระดับ แบบยกข้ำม (overpass bridge, OP),
สะพำนชุมทำงแยกต่ำงระดับ (interchanges bridge, IC), สะพำนกลับรถ (u-turn bridge, UT) และ
สะพำนทำงด่วน (expressway bridge, EW) โดยกำหนดช่วงเวลำทีม่ ผี ลกระทบเนื่องจำกมำตรกำร
กำรออกแบบสะพำนในประเทศไทย (ก) สะพำนทีอ่ อกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 จำนวน 5 สะพำน (ข)
สะพำนทีอ่ อกแบบระหว่ำงปี พ.ศ. 2542-2559 จำนวน 5 สะพำน รวม 10 สะพำน โดยถือว่ำตัวอย่ำง
สะพำนที่นำมำวิเครำะห์เป็ นตัวแทนของสะพำนในช่วงเวลำนัน้ ดังแสดงจำนวนในแต่ละช่วงตำม
ตำรำงที่ 1 และตำรำงที่ 2 ทัง้ นี้สะพำนจะถูกทำกำรตรวจสอบโดยแบ่งตำมลักษณะควำมสูงของเสำ
นัน้ ด้วย (ก) ต้นเตีย้ (ข) ต้นสูง โดยต้นเตีย้ คือเสำสะพำนต้นทีม่ คี วำมยำวน้อยทีส่ ุดของสะพำน และ
ต้นสูงคือเสำสะพำนทีม่ คี วำมยำวมำกทีส่ ุดของสะพำน
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ตารางที่ 1 รายชื่อสะพานและลักษณะของสะพานในบริ เวณกรุงเทพฯและปริ มณฑล
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภท
EW
OP
OP
UT
IC
OP
IC
IC
IC
IC

รูปแบบหน้ำตัดเสำ
แปดเหลีย่ ม
วงกลม
วงกลม
แปดเหลีย่ ม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
สีเ่ หลีย่ ม
วงกลม
วงกลม

ปี พ.ศ. ทีอ่ อกแบบ
2535
2537
2538
2539
2541
2542
2543
2555
2549
2558

ช่วงเวลำออกแบบ
ตัวแทนสะพำนที่
ออกแบบก่อน
พ.ศ. 2541
จำนวน 5 สะพำน
ช่วง
ตัวแทนสะพำนที่
ออกแบบช่วง
พ.ศ. 2542-2559
จำนวน 5 สะพำน

ตารางที่ 2 รายชื่อสะพานและลักษณะของสะพานในบริ เวณภาคเหนื อและภาคตะวันตก
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภท
IC
IC
OP
IC
IC
IC
OP
OP
OP

รูปแบบหน้ำตัดเสำ
วงกลม
วงกลม
วงรี
วงกลม
สีเ่ หลีย่ ม
สีเ่ หลีย่ ม
สีเ่ หลีย่ ม
วงกลม
วงกลม

ปี พ.ศ. ทีอ่ อกแบบ
2537
2537
2540
2540
2542
2542
2543
2548
2551

ช่วงเวลำออกแบบ
ตัวแทนสะพำนที่
ออกแบบก่อน
พ.ศ.2541
จำนวน 4 สะพำน
ตัวแทนสะพำนที่
ออกแบบช่วง
พ.ศ. 2542-2559
จำนวน 5 สะพำน

4. ข้อกาหนดและวิ ธีการวิ เคราะห์ผล
สำหรับ งำนวิจยั นี้เป็ นกำรคำนวณแรงโดยพิจำรณำรูปแบบแรงเป็ นฐำน(Force base) ด้วย
คูม่ อื กำรออกแบบสะพำนและถนนเพือ่ หำแรงกระทำด้ำนข้ำงจำกแผ่นดินไหว โดยไม่ได้พจิ ำรณำถึง
กำลังส่วนเกินของวัสดุ นำมำเปรียบเทียบกับกำลังต้ำนทำนโมเมนต์ดดั สองแกน(Biaxial moment)
และกำลังต้ำนทำนแรงเฉือน (shear) ออกมำเป็ น DCRM or V
บทความวิจัย
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4.1 ข้อกาหนดการออกแบบโดยคู่มือการออกแบบสะพานและถนนเพื่อต้านแผ่นดิ นไหว
กำรวิเครำะห์ผลตอบสนองของโครงสร้ำงสะพำนในประเทศไทย สำหรับสะพำนของกระทรวง
คมนำคม ได้ ถู ก ก ำหนดให้ด ำเนิ น กำรตำมคู่ มือ กำรออกแบบสะพำนและถนนเพื่อ ต้ ำ นทำน
แผ่นดินไหวทีจ่ ะต้องคำนวณคำบกำรสันของโครงสร้
่
ำงดังสมกำรที่ 1 โดยประยุกต์ใช้ค่ำควำมเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัม ( S a ) จำกมำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรต้ำนทำนกำรสันสะเทื
่
อนของ
แผ่น ดิน ไหว [7] ของกรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ งฉบับ ล่ ำสุด ร่วมกับ AASHTO LRFD 2010 [8]
ค่ำควำมเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมทีค่ ำบสัน้ 0.2 วินำที ( S s ) และทีค่ ำบ 1 วินำที ( S1 ) ของแต่ละ
พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่ำงจังหวัดได้ถูกกำหนดไว้อย่ำงชัดเจน สำหรับ
สะพำนเลือกใช้ค่ำควำมหน่ วงทีร่ อ้ ยละ 5 เนื่องจำกเสำตอม่อของสะพำนมีควำมสูงมำกทีส่ ุดไม่เกิน
60 ม. เพื่อหำค่ำแรงเฉือน โดยกำรวิเครำะห์แรงเฉือนในแกนใดๆ ทีเ่ กิดจำกแผ่นดิน ไหว จะต้องนำ
แรงเฉือนทีเ่ กิดขึน้ จำกแกนทีต่ งั ้ ฉำกกันรวมเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 30
Tm = 2

W
gK

(1)

4.2 การรวมผลของแรงแผ่นดิ นไหวกับแรงอื่น
คู่มอื กำรออกแบบสะพำนและถนนเพื่อต้ำนแผ่นดินไหวกำหนดให้รวมผลของแรงแผ่นดินไหว
ร่วมกับแรงประเภทอื่นๆ ที่อำจเกิดขึ้นกับโครงสร้ำงในระหว่ำงเกิดกำรไหวสะเทือน ดังแสดงใน
สมกำรที่ 2-4 โดยมำตรฐำน AASHTO LRFD 2010 [8] กำหนดแรงอัด กระทำตำมแนวแกนเป็ น
N u แรงเฉือน Vu และโมเมนต์ดดั M u
Nu = 1.25NDC + 1.5NDW +  EQ ( N LL+ IM ) + N EQ

(2)

Vu = 1.25VDC + 1.5VDW +  EQ (VLL+ IM ) + VEQ

(3)

M u = 1.25M DC + 1.5M DW +  EQ (M LL+ IM ) + M EQ

(4)

เมื่อค่ำ DC คือ แรงเนื่องจำกน้ ำหนักสะพำนและวัสดุ, DW คือแรงเนื่องจำกวัสดุปูผวิ พืน้
และอุปกรณ์ประกอบสะพำน, LL คือ แรงเนื่องจำกน้ ำหนักจร, IM คือ แรงเนื่องจำกกำรกระแทก,
EQ คือ แรงเนื่ อ งจำกแผ่ น ดิน ไหว และ  EQ มีค่ ำ เท่ ำ กับ 0.5 จำกคู่ม ือ กำรออกแบบถนนและ
สะพำนต้ำนแผ่นดินไหวกำหนดไว้แนะนำให้ใช้ไม่น้อยกว่ำ 0.5
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4.3 การวิ เคราะห์กาลังของหน้ าตัด
กำรคำนวณกำลังต้ำนทำนแรงเฉือน ( Vn ) และกำลังต้ำนทำนโมเมนต์ดดั ( M n ) ของหน้ำตัด
เสำสะพำน ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดมำตรฐำน AAHTO LRFD 2010 [8] กำหนด โมเมนต์ตำ้ นทำน
ของหน้ำตัด ( M n ) จะสำมำรถหำได้จำกขนำดของหน้ำตัดและกำรเสริมเหล็กตำมแบบรูปรำยกำร
ก่อสร้ำงทีท่ ำงผูอ้ อกแบบกำหนด โดยค่ำแรงตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ Pn เมื่อเกิดแรงกระทำ ดังสมกำร
ที่ 5 โดยค่ำ  ทีใ่ ช้จะแปรผันตำม  t ทีเ่ กิดขึน้ ในหน้ำตัดดังรูปที่ 1 เมือ่  t คือค่ำควำมเครียดของ
เหล็กเสริมรับแรงดึงเส้นไกลทีส่ ุดทีว่ ดั จำกผิวรับแรงอัด ณ สภำวะประลัย และทำกำรสร้ำงแผนผัง
ปฏิสมั พันธ์ (Interaction diagram) เพื่อหำกำลังรับโมเมนต์ดดั ของหน้ำตัด M n สำหรับงำนวิจยั นี้
ได้ใช้โปรแกรม spColumn [14] ในกำรสร้ำงแผนผังปฏิสมั พันธ์โดยกำรสร้ำงหน้ำตัดเสำในโปรแกรม
ตำมแบบทีว่ ศิ วกรได้ออกแบบไว้แล้วคำนวณหำ M no จำกนัน้ ใช้ค่ำแรงตอบสนอง Pn ทีค่ ำนวณได้
เพื่อประเมินกำลังต้ำนทำนโมเมนต์ดดั แบบแกนเดียว M no ของหน้ำตัดตำมแนวแกน x และ y ที่
ได้จำกโปรแกรม spColumn [14]
Pn = N u / 

(5)

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของค่า  ที่ แปรผันตามความเครียดของเหล็กเสริ มรับแรงดึง
ตามมาตรฐาน AASHTO LRFD 2010 [8]
สำหรับกำรคำนวณกำลังต้ำนแรงเฉือนออกแบบของหน้ำตัดเสำสะพำน ( Vn ) ดังสมกำรที่
6-11 ใช้แนวคิดของ AASHTO LRFD 2010 [8] ทีม่ กี ำรคิดผลของกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตใน
สมกำรที่ 7 จำกแรงอัดตำมแนวแกนประลัย ( N u ) (ซึง่ จะมีค่ำลบเมื่อเป็ นแรงอัด และมีค่ำบวกเมื่อ
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เป็ นแรงดึง) โมเมนต์ดดั ประลัย ( M u ) และแรงเฉือนประลัย ( Vu ) โดยมำตรฐำนแนะนำค่ำแฟกเตอร์
ต้ำนทำน (Resistance Factor)  สำหรับแรงเฉือนไว้เท่ำกับ 0.9
Vn =  (Vc + Vs + Vp )

(6)

f cbv dv

(7)

Vc = 0.2560

Vs = Av f y dv (cot  + cot  ) / s

(8)

โดยที่ Vc คือ กำลังต้ำนแรงเฉือนของคอนกรีต, Vs คือ กำลังต้ำนแรงเฉือนของเหล็กเสริมรับ
แรงเฉือน, V p คือ กำลังต้ำนแรงเฉือนของลวดอัดแรง, โดยที่  คือ ตัวคูณแสดงควำมสำมำรถใน
กำรรับแรงดึงในแนวทะแยงของคอนกรีต สำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก ,  คือ องศำของแนวอัด
ทแยงที่เกิดขึ้น,  คือ องศำมุมของกำรวำงตัวของเหล็กเสริมตำมขวำง ดังรูปที่ 2 และ  s คือ
ควำมเครียดของเหล็กเสริมตำมขวำงทีต่ อ้ งรับโมเมนต์ดดั ประลัย ( M u ) แรงเฉือนประลัย ( Vu ) และ
แรงอัด ตำมแนวแกนประลัย ( N u ) พร้อ มกัน ดัง สมกำรที่ 11 d v คือ ควำมลึก ประสิท ธิผ ลของ
แรงเฉือน, Aps คือพืน้ ทีล่ วดอัดแรง, f po คือกำลังครำกของลวดอัดแรง, E s คือโมดูลสั ยืดหยุน่ ของ
เหล็กเสริม, E p คือโมดูลสั ยืดหยุน่ ของลวดอัดแรง

รูปที่ 2 การวางเหล็กเสริ มรับแรงเฉื อน และแนวรอยร้าวจากการเฉื อน สาหรับพิ จารณา Vs
[15]
4.8
(1 + 750 s )

(9)

 = 29 + 3500 s

(10)

=
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 Mu

+ 0.5 Nu + Vu − V p − Aps f po 

d

s =  v


Es As + E p Aps





(11)

4.4 การประเมิ นความสามารถของสะพานที่ มีอยู่จากมาตรฐานการออกแบบสะพานและ
ถนนเพื่อต้านแผ่นดิ นไหว
สำหรับงำนวิจยั นี้จะเป็ นกำรประเมินอัตรำส่วนควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถ ( DCR ) ของ
เสำสะพำนทีม่ อี ยูถ่ ูกออกแบบก่อนปี พ.ศ. 2559 ว่ำมีควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนกำรไหวสะเทือน
ตำมคู่มอื กำหนดมำกน้อยเพียงใด เมื่อกรมทำงหลวงได้มกี ำรกำหนดคู่มอื กำรออกแบบสะพำนและ
ถนนเพื่อต้ำนแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2559 หลังจำกทำกำรคำนวณแรงอัดประลัยตำมแนวแกน
( N u ), แรงเฉือนประลัย ( Vu ) และโมเมนต์ดดั ประลัย ( M u ) ตำมข้อกำหนดของคู่มอื ดังสมกำรที่
2-4 แล้ว ต่ อ มำค ำนวณหำก ำลัง ต้ ำ นทำนแรงเฉื อ นและโมเมนต์ ด ัด ของหน้ ำ ตัด ส ำหรับ กำร
ตรวจสอบอัตรำส่วนควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถของโมเมนต์ดดั ( DCRM ) จะสำมำรถคำนวณได้
หลำยวิธี งำนวิจยั นี้เลือกใช้วธิ ี PCA Load Contour Method [16] ทีม่ คี ่ำแนะนำดังสมกำรที่12 โดย
หำค่ำ M n เทียบกับ M u /  ของแต่ละแนวแกน x, y จำกสมกำรที่4 โดยที่ M nox และ M noy ที่
ต้องใช้ในกำรคำนวณค่ำ DCRM ในรูปที่ 3 จะได้จำกโปรแกรม spColumn [14] ของแต่ละหน้ำตัด
ในขณะที่ค่ำอัตรำส่วนควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถสำหรับแรงเฉือน ( DCRV ) จะเป็ นไปตำม
สมกำรที่ 13 โดยหำค่ำ Vu จำกสมกำรที่ 3 และ Vn จำกสมกำรที่ 6 โดยอัตรำส่วนที่เกิดขึน้ ใน
สมกำรที่ 12, 13 จำกงำนวิจยั Kim et al [17] ทำให้ทรำบว่ำหำกเกิดแรงกระทำประมำณ 80% ของ
แรงต้ำนทำนจะทำให้โครงสร้ำงเกิดกำรครำก ดังนัน้ หำกทำกำรวิเครำะห์แล้วพบว่ำ DCRM และ
DCRV มีค่ำมำกกว่ำ 0.80 แสดงถึง เสำต้นดัง กล่ำวอำจเกิดควำมเสียหำยได้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์
แผ่นดินไหวทีค่ ำบกำรสันตำมที
่
ค่ มู่ อื กำรออกแบบสะพำนและถนนเพือ่ ต้ำนแผ่นดินไหว [5] กำหนด
 M ux 
DCRM = 

  M nox 

 log 0.5 


 log  

DCRV

บทความวิจัย
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 M uy
+
 M
noy


Vu
Vn

 log 0.5 




 log 



(12)

(13)
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โดยทีค่ ำ่  มีคำ่ จำกอัตรำส่วน

Mu
 M no

ของแต่ละแนวแกนดังรูปที3่

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ความแข็งแรงของเสาที่มีโมเมนต์ดดั สองแกน [16]
5. ผลการประเมิ นดัชนี โครงสร้างของเสาสะพานประเภทเสาเดี่ยว
จำกกำรวิเครำะห์แรงทีก่ ระทำตำมข้อแนะนำของคู่มอื กำรออกแบบสะพำนและถนนเพื่อต้ำน
แผ่นดินไหวของกรมทำงหลวงต่อกำลังของหน้ำตัดเสำเดี่ยวทัง้ ต้นเตี้ยและต้นสูง ที่ออกแบบเพื่อ
ก่อสร้ำงทัง้ 2 บริเวณคือ (ก) บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล (ข) บริเวณภำคเหนือและตะวันตก จะ
ได้ผ ลกำรวิเ ครำะห์ (1) อัต รำส่ ว นของปริม ำณเหล็ก เสริม ต่ อ พื้น ที่ห น้ ำ ตัด ( l = As / bd ) (2)
อัตรำส่วนแรงอัดตำมแนวแกนประลัยต่อควำมแข็งแรงของหน้ำตัด(  0 = Nu / Ag fc ) (3) อัตรำส่วน
ควำมต้องกำรต่อวิสยั สำมำรถของโมเมนต์ดดั สองแกนและแรงเฉือน ( DCRM or V ) โดยมีขอ้ มูล
ทัวไปของหน้
่
ำตัดแบ่งเป็ นพืน้ ทีบ่ ริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลดังตำรำงที่ 3 และบริเวณภำคเหนือ
และตะวันตกดังตำรำงที่ 4
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปในการวิ เคราะห์เสาบริ เวณกรุงเทพฯและปริ มณฑล
ลำดับ รหัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

พืน้ ที่
หน้ำตัดเสำ
( Ag , cm.2)
1SC 18,800.00
1TC 23,800.00
2SC 49,087.39
2TC 70,685.83
3SC 31,415.93
3TC 38,013.27
4SC 16,181.20
4TC 26,841.00
5SC 25,446.90
5TC 49,087.39
6SC 20,329.10
6TC 20,329.10
7SC 31,415.93
7TC 31,415.93
8SC 31,415.93
8TC 31,415.93
9SC 28,100.00
9TC 37,850.00
10SC 17,671.46
10TC 7,853.98

บทความวิจัย

พืน้ ทีห่ น้ำตัด พืน้ ทีห่ น้ำตัด
เหล็กยืน
เหล็กปลอก
2
( As , cm. ) ( Av , cm.2)
369.60
5.40
468.16
5.40
936.32
4.52
1232.00
4.52
776.16
2.26
776.16
4.52
295.68
2.54
591.36
3.82
591.36
2.26
1182.72
4.52
352.20
6.78
500.04
9.04
788.48
4.52
788.48
4.52
591.36
1.27
591.36
1.27
591.36
4.52
862.40
6.79
646.80
6.04
369.60
6.04

ระยะเรียง
เหล็กปลอก
( s , cm)
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
20.00
20.00
30.00
30.00
20.00
20.00
35.00
35.00
15.00
15.00
20.00
20.00

ควำมสูง
เสำ
( h , m)
5.10
10.00
7.00
12.50
3.95
10.15
1.55
6.10
4.40
9.05
4.45
9.25
2.20
6.90
2.15
5.95
5.30
9.60
2.15
6.65
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปในการวิ เคราะห์เสาบริ เวณภาคเหนื อและตะวันตก
ลำดับ รหัส

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1SC
1TC
2SC
2TC
3SC
3TC
4SC
4TC
5SC
5TC
6SC
6TC
7SC
7TC
8SC
8TC
9SC
9TC

พืน้ ที่
หน้ำตัดเสำ
( Ag , cm.2)
31,415.93
53,092.92
31,415.93
31,415.93
40,346.40
40,346.40
31,415.93
31,415.93
25,800.00
34,800.00
25,800.00
25,800.00
18,650.00
24,829.90
49,087.39
61,385.80
49,087.39
61,383.90

พืน้ ทีห่ น้ำตัด พืน้ ทีห่ น้ำตัด
เหล็กยืน
เหล็กปลอก
2
( As , cm. ) ( Av , cm.2)
517.44
2.26
665.28
2.26
517.44
2.26
517.44
2.26
400.50
8.04
400.50
8.04
431.20
2.26
431.20
2.26
443.52
16.08
640.80
16.08
443.52
16.08
443.52
16.08
271.04
4.52
344.96
4.52
831.60
4.02
1256.64
8.04
831.60
4.02
1059.52
8.04

ระยะเรียง
เหล็กปลอก
( s , cm)
20.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
25.00
25.00
15.00
15.00
15.00
15.00

ควำมสูง
เสำ
( h , m)
3.95
6.65
5.20
9.75
3.50
7.55
3.10
10.25
1.55
5.60
1.55
5.60
5.55
7.65
6.65
8.75
3.10
8.65

จำกผลกำรวิเครำะห์อตั รำส่วนปริมำณเหล็กเสริมต่อพืน้ ทีห่ น้ำตัดของเสำ l พบว่ำ l ของ
เสำบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล และบริเวณภำคเหนือและตะวันตกในส่วนของต้นเตี้ยกับต้นสูง
ตัง้ แต่อดีตจนถึง พ.ศ. 2555 มีค่ำใกล้เคียงกัน มีเพียงสะพำนโครงกำรเดียวที่มี l แตกต่ำงจำก
สะพำนทัง้ หมด ดังรูปที่ 4 โดยคู่มอื กำหนดไว้ให้ค่ำ l จะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 4 ซึง่ พบว่ำมีเสำต้นสูง จำนวน 1 ต้นทีม่ คี ำ่ สูงกว่ำข้อกำหนด โดยควำมเหนียวของโครงสร้ำง
ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำรแต่ตวั แปรที่มอี ทิ ธิพลสูงสุดคือค่ำอัตรำส่วนเหล็ก เสริม [15] ดังนัน้
สะพำนต้นสูงดังกล่ำวอำจมีควำมเหนียวของโครงสร้ำงทีต่ ่ำกว่ำทีค่ มู่ อื กำหนด และหำกเปรียบเทียบ
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ระหว่ำงเสำทัง้ 2 พืน้ ที่ จะพบว่ำค่ำ l ในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีค่ำมำกกว่ำบริเวณ
ภำคเหนือและตะวันตกดังตำรำงที่ 3 ทัง้ นี้ค่ำ l แสดงถึงกำรควบคุมกำรวิบตั ขิ องหน้ำตัด หำกค่ำ
 l มีค่ำทีส่ งู จะส่งผลให้หน้ำตัดอำจเกิดกำรวิบตั โิ ดยแรงอัดเป็ นหลัก เนื่องจำกกำรวิบตั โิ ดยแรงอัด
เป็ น หลัก หน้ ำ ตัดจะมีก ำลัง ที่ม ำกแต่ จ ะมีค วำมเหนี ย วของโครงสร้ำ งลดลงซึ่ง เป็ น พฤติก รรมที่
อันตรำย ดังนัน้ คู่มอื จึงควบคุมไม่ให้ค่ำ l มีค่ำเกินกว่ำร้อยละ 4 แต่ถ้ำหำกมีค่ำน้อยจะส่งผลให้
ขนำดของหน้ ำตัดมีค วำมใหญ่ เกิน ไป ดัง นัน้ สะพำนบริเวณกรุ งเทพฯและปริม ณฑลจะมีค วำม
แข็งแรงของหน้ำตัดทีส่ ำมำรถรับกำลังได้มำกแต่หำกเกิดควำมเสียหำยจะมีควำมอันตรำยมำกกว่ำ
สะพำนบริเวณภำคเหนือและตะวันตก และผลกำรวิเครำะห์กำรออกแบบสะพำนตำมช่ วงเวลำ
กำรออกแบบ 2 ช่วงเวลำคือกำรออกแบบสะพำนก่อนปี พ.ศ.2541 และช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
พบว่ำ l มีแนวโน้ มสูงมำกขึ้น จึงทำให้สะพำนที่ออกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 มีควำมเหนียวที่
มำกกว่ำสะพำนทีอ่ อกแบบช่วงปี พ.ศ.2542-2559 แต่อย่ำงไรก็ดจี ำกผลกำรวิเครำะห์ l ภำพรวม
ทัง้ หมดจะพบว่ำในกำรออกแบบเสำสะพำนไม่ว่ำจะเป็ นกำรออกแบบก่อน พ.ศ. 2541 หรือสะพำนที่
ออกแบบช่วง พ.ศ. 2542-2559 ส่วนมำกมีค่ำทีใ่ กล้เคียงเฉลีย่ แล้วทัง้ 38 ต้นมีค่ำร้อยละ 1.96 ซึ่ง
อยูป่ ระมำณช่วงกลำงของค่ำตำมคูม่ อื กำรออกแบบสะพำนและถนนเพือ่ ต้ำนแผ่นดินไหวกำหนด [5]
อย่ำงเหมำะสมและแสดงให้เห็นถึงกำรออกแบบตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีกำรเลือกวิธกี ำรออกแบบ
หน้ำตัดทีไ่ ม่ได้มกี ำรเสริมเหล็กยืนทีแ่ ตกต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 5

รูปที่ 4

อัตราส่วนปริ มาณเหล็กเสริ มต่อหน้ าตัดเสาสะพาน ( l ) บริ เวณกรุงเทพฯและ
ปริ มณฑลกับบริ เวณภาคเหนื อและตะวันตก

บทความวิจัย
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนปริ มาณเหล็กเสริ มต่อหน้ าตัดเสาสะพาน ( l )
บริเวณ
กรุงเทพมหำนครฯ
และปริมณฑล
เหนือและตะวันตก

ทัง้ สองบริเวณรวมกัน

ช่วงปี พ.ศ.ออกแบบ
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ.2559
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ. 2559
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ.2559

ต้นเตีย้
%
2.10
2.38
2.24
1.42
1.65
1.54
1.80
2.02
1.91

ต้นสูง
%
2.07
2.77
2.42
1.32
1.75
1.55
1.74
2.26
2.01

ค่ำเฉลีย่
%
2.09
2.57
2.33
1.37
1.70
1.55
1.77
2.14
1.96

อัตรำส่วนแรงอัดกระทำต่อควำมแข็งแรงของหน้ำตัด  0 คือ ค่ำควำมเค้นทีเ่ กิดขึน้ เทียบกับ
กำลังของหน้ำตัด จำกผลกำรวิเครำะห์พบว่ำเสำสะพำนบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล และบริเวณ
ภำคเหนือและตะวันตก ทัง้ 2 บริเวณมีค่ำ  0 ของต้นสูงมำกกว่ำต้นเตี้ยแสดงถึงกำรใช้งำนกำลัง
ของหน้ำตัดในกำรรับแรงอัดที่สูงกว่ำต้นเตี้ย ดังรูปที่ 5 หำกนำทัง้ 2 บริเวณมำเปรียบเทียบกันจะ
พบว่ำ  0 ของเสำสะพำนบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีคำ่  0 เท่ำกับ 8.39 มำกกว่ำบริเวณ
ภำคเหนือและตะวันตกทีม่ คี ่ำ 7.19 แสดงว่ำเสำสะพำนบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลมีกำรใช้งำน
กำลังของหน้ำตัดทีส่ งู กว่ำสะพำนบริเวณภำคเหนือและตะวันตกประมำณร้อยละ 1.2 ดังตำรำงที่ 6
และหำกพิจำรณำถึงช่วงเวลำในกำรออกแบบที่แตกต่ำงกันจะพบว่ำกำรออกแบบของสะพำนทัง้
2 บริเวณ สะพำนที่ออกแบบก่อน พ.ศ. 2541 มีค่ำ  0 เท่ำกับ 7.21 น้อยกว่ำสะพำนที่ออกแบบ
ช่ว งปี พ.ศ. 2542-2559 ที่มีค่ำ 8.37 ซึ่ง แสดงถึง กำรออกแบบสะพำนช่วงก่ อ นปี พ .ศ. 2541 จะ
ออกแบบให้ใช้กำลังของหน้ำตัดในกำรรับแรงอัดทีน่ ้อยกว่ำทีน่ ้อยกว่ำสะพำนทีอ่ อกแบบช่วงปี พ.ศ.
2542-2559 แต่จำกผลกำรวิเครำะห์แรงอัดกระทำตำมแนวแกนบนหน้ ำตัดทัง้ หมด 38 หน้ ำตัด
พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำลังหน้ำตัดแสดงให้เห็นถึงองค์อำคำรหรือเสำที่นำมำ
วิเครำะห์มพี ฤติกรรมเป็ นลักษณะของคำนซึง่ หมำยถึงองค์อำคำรทีร่ บั แรงดัดเป็ นหลักและมีแรงอัด
กระทำบนหน้ำตัดแต่ไม่เกิน 0.1 fcAg [15]
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รูปที่ 5

อัตราส่ วนแรงกระทาต่ อความแข็งแรงของหน้ าตัด ( 0 ) บริ เวณกรุงเทพฯและ
ปริ มณฑลกับบริ เวณภาคเหนื อและตะวันตก

ตารางที่ 6 ค่ า เฉลี่ ย ของอัต ราส่ ว นแรงอัด ตามแนวแกนประลัย ต่ อ ความแข็ง แรงของ
หน้ าตัด  0
บริเวณ
กรุงเทพมหำนครฯ
และปริมณฑล
เหนือและตะวันตก

ทัง้ สองบริเวณรวมกัน

บทความวิจัย

ช่วงปี พ.ศ.ออกแบบ
ก่อนปี พ.ศ.2541
ช่วงปี พ.ศ.2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ2559
ก่อนปี พ.ศ.2541
ช่วงปี พ.ศ.2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ2559
ก่อนปี พ.ศ.2541
ช่วงปี พ.ศ.2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ2559

ต้นเตีย้
%
7.25
8.21
7.73
6.22
6.96
6.63
6.79
7.58
7.21

ต้นสูง
%
8.63
9.49
9.06
6.38
8.83
7.74
7.63
9.16
8.43

ค่ำเฉลีย่
%
7.94
8.85
8.39
6.30
7.90
7.19
7.21
8.37
7.82
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รูปที่ 6

อัต ราส่ ว นความต้ อ งการต่ อ วิ ส ัย สามารถ ( DCRM ) ของโมเมนต์ ด ดั สองแกน
เสาสะพาน บริ เวณกรุงเทพฯและปริ มณฑลกับบริ เวณภาคเหนื อและตะวันตก

จำกผลกำรวิเครำะห์ DCRM สะพำนบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลของต้นสูงจะมีค่ำเฉลี่ย
มำกกว่ำต้นเตี้ย เช่นเดียวกับสะพำนบริเวณภำคเหนือและตะวันตก ที่ต้นสูงก็มคี ่ำ DCRM ของ
โมเมนต์เฉลีย่ มำกกว่ำต้นเตีย้ เนื่องจำกต้นสูงจะถูกโมเมนต์กระทำเนื่องจำกควำมยำวของเสำ โดย
ค่ ำ DCRM บริ เ วณกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลจะมี ค่ ำ เฉลี่ ย ที่ ต่ ำ กว่ ำ บริ เ วณภำคเหนื อ และ
ภำคตะวัน ตกแสดงถึง สมรรถนะในกำรต้ำ นทำนโมเมนต์ ด ัด สองแกนของเสำสะพำนบริเ วณ
กรุงเทพฯและปริมณฑลที่ดกี ว่ำสะพำนบริเวณภำคเหนือและตะวันตก เมื่อคำนึงถึงช่วงเวลำของ
กำรออกแบบ สะพำนที่ออกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 พบว่ำมีค่ำเฉลี่ย DCRM มำกกว่ำสะพำนที่
ออกแบบช่วงปี พ.ศ. 2542-2559 เช่นเดียวกันกับค่ำเฉลีย่ DCRM ทัง้ 2 บริเวณ พบว่ำเสำสะพำน
ต้นเตีย้ และต้นสูงทีอ่ อกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 มำกกว่ำเสำสะพำนตัน้ เตีย้ และต้นสูงทีอ่ อกแบบช่วง
ปี พ.ศ. 2542-2559 จำกผลกำรวิเครำะห์ทไ่ี ด้กล่ำวมำแสดงถึงค่ำ DCRM ของโมเมนต์ดดั สองแกน
เสำสะพำนต้นสูงทีม่ คี ่ำสูงกว่ำต้นเตี้ยเสมอ เมื่อนำสะพำนทัง้ 2 ช่วงเวลำทีม่ กี ำรกำหนดแรงกระทำ
ที่แ ตกต่ ำงกัน มำเปรีย บเทีย บกัน ด้วยคู่มือ กำรออกแบบสะพำนและถนนแสดงถึง สมรรถนะใน
กำรต้ำนทำนโมเมนต์ดดั ของสะพำนทีอ่ อกแบบช่วงปี พ.ศ. 2542-2559 จะดีกว่ำสะพำนทีอ่ อกแบบ
ก่อนปี พ.ศ. 2541 ทีม่ คี ่ำ DCRM สูงดังรูปที่ 6 และตำรำงที่ 7 โดยพบว่ำสะพำนบริเวณภำคเหนือ
มีค่ำ DCRM ของสะพำนทีอ่ อกแบบก่อน พ.ศ. 2541 มีค่ำเฉลีย่ มำกกว่ำ 0.80 ซึ่งอำจเกิดจำกใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวยังไม่มขี อ้ บังคับของกำรกำหนดให้สะพำนต้องมีกำรคำนวณแรงของแผ่นดินไหว
จึงส่งผลให้สะพำนมีค่ำเฉลีย่ DCRM ทีส่ ูงถึง 0.85 ดังตำรำงที่ 7 แต่สำหรับกำรออกแบบสะพำน
ในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2559 จะพบว่ำค่ำ DCRM โดยส่วนมำกจะมีคำ่ น้อยกว่ำ 0.80 แต่กจ็ ะมีเพียง
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ไม่ก่สี ะพำนที่มคี ่ำ DCRM มำกกว่ำ 0.80 อำจเป็ นผลเนื่องมำจำกไม่ได้มกี ำรบังคับใช้มำตรฐำน
กำรออกแบบทำให้วศิ วกรผูอ้ อกแบบยังคงใช้มำตรฐำนเก่ำช่วงกำรออกแบบก่อน พ.ศ. 2541 ทีย่ งั
คำนึงถึงแรงแผ่นดินไหวไม่มำกพอเป็ นมำตรฐำนในกำรคำนวณแต่ยงั คงมีค่ำเฉลีย่ ของ DCRM ใน
กำรออกแบบช่วงปี พ.ศ.2542-2559 เท่ำกับ 0.60 ซึ่งมีสมรรถนะในกำรต้ำนทำนแผ่นดินไหวได้
เพรำะฉะนั น้ จำกผลกำรวิเ ครำะห์ พ บว่ ำ สะพำนในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ มีค วำมสำมำรถใน
กำรต้ำนทำนโมเมนต์ดดั สองแกนทีเ่ กิดจำกแผ่นดินไหวได้ แต่จะมีสะพำนต้นสูงบริเวณภำคเหนือ
ของไทย และสะพำนต้นสูงบำงตัวของกรุงเทพฯและปริมณฑล ทีอ่ อกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 ทีค่ วร
ต้องมีกำรเฝ้ ำระวังหรือเสริมกำลังเพื่อให้มสี มรรถนะทีเ่ พียงพอต่อกำรต้ำนทำนแผ่นดินไหว เมื่อใช้
เกณฑ์ขอ้ แนะนำตำมของคู่มอื กำรออกแบบสะพำนและถนนเพื่อต้ำนแผ่นดินไหวปี พ.ศ. 2559 เป็ น
เกณฑ์ในกำรตรวจสอบสะพำน
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนความต้ องการต่ อวิ สยั สามารถ ( DCRM ) ของโมเมนต์
ดัดสองแกน
บริเวณ
กรุงเทพมหำนครฯ
และปริมณฑล
เหนือและตะวันตก

ทัง้ สองบริเวณรวมกัน

บทความวิจัย

ช่วงปี พ.ศ.ออกแบบ
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ 2559
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ. 2559
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ. 2559

ต้นเตีย้
0.36
0.28
0.32
0.75
0.52
0.63
0.54
0.40
0.47

ต้นสูง
0.69
0.65
0.67
0.94
0.67
0.79
0.80
0.66
0.73

ค่ำเฉลีย่
0.53
0.46
0.50
0.85
0.60
0.71
0.67
0.53
0.60
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รูปที่ 7

เปรียบเที ยบอัตราส่ วนความต้ องการต่ อวิ สยั สามารถ ( DCRV ) ของแรงเฉื อน
เสาสะพาน บริ เวณกรุงเทพฯและปริ มณฑลกับบริ เวณภาคเหนื อและตะวันตก

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนความต้องการต่อวิ สยั สามารถ ( DCRV ) ของแรงเฉื อน
บริเวณ
กรุงเทพมหำนครฯ
และปริมณฑล
เหนือและตะวันตก

ทัง้ สองบริเวณรวมกัน

ช่วงปี พ.ศ.ออกแบบ
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ. 2559
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ. 2559
ก่อนปี พ.ศ. 2541
ช่วงปี พ.ศ. 2542-2559
ตัง้ แต่อดีต - ปี พ.ศ. 2559

ต้นเตีย้
0.10
0.08
0.09
0.19
0.08
0.13
0.14
0.08
0.11

ต้นสูง
0.11
0.11
0.11
0.11
0.05
0.08
0.11
0.08
0.09

ค่ำเฉลีย่
0.10
0.09
0.10
0.15
0.07
0.10
0.12
0.08
0.10

ส ำหรับ สะพำนบริเ วณกรุ ง เทพฯและปริม ณฑลพบว่ ำ ต้ น สู ง มีค่ ำ เฉลี่ย DCRV
มำกกว่ำต้นเตี้ย ตรงข้ำมกับกับสะพำนบริเวณภำคเหนือและตะวันตกที่ต้นสูงมีค่ำเฉลี่ย DCRV
ของแรงเฉื อ นน้ อ ยกว่ำต้น เตี้ย ดัง รูปที่ 7 แต่สำหรับ ทัง้ 2 บริเ วณ แต่ เ มื่อ เปรีย บเทีย บค่ำเฉลี่ย
DCRV แล้วจะมีคำ่ เท่ำกันที่ 0.10 ดังตำรำงที่ 8 เมือ่ พิจำรณำค่ำ DCRV ของสะพำนตำมช่วงเวลำ
DCRV
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กำรออกแบบจะพบว่ำสะพำนทีอ่ อกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 มีสมรรถนะในกำรต้ำนทำนแรงเฉือนที่
ด้อยกว่ำสะพำนทีอ่ อกแบบช่วงปี พ.ศ. 2542-2559 และเมื่อพิจำรณำสะพำนบริเวณกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลก่อนปี พ.ศ. 2541 จะพบว่ำมีสมรรถนะในกำรต้ำนทำนแรงเฉือนได้ดกี ว่ำ สะพำนบริเวณ
ภำคเหนือและตะวันตกก่อนปี พ.ศ. 2541 แต่สะพำนบริเวณภำคเหนือและตะวันตกทีอ่ อกแบบช่วง
ปี พ.ศ. 2542-2559 จะมีสมรรถนะในกำรต้ำนทำนแรงเฉือนที่ดกี ว่ำสะพำนบริเวณกรุงเทพและ
ปริมณฑล จำกผลกำรวิเครำะห์สรุปได้ว่ำเสำสะพำนทัง้ 2 บริเวณ ถึงแม้จะมีค่ำเฉลี่ย DCRV
ต่ำงกันบ้ำงเล็กน้ อยแต่อย่ำงไรก็ดีค่ำ DCRV ที่ปรำกฎมีค่ำ ต่ ำมำก จำกค่ำเฉลี่ยของสองพื้นที่
เพียง 0.10 เมื่อเทียบกับ DCRM ทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ของสองพท้นทีถ่ งึ 0.60 เพรำะฉะนัน้ จำกค่ำ DCRV
ทีน่ ้อยกว่ำ DCRM ถึง 0.50 ผูว้ จิ ยั จึงถือว่ำสะพำนทีก่ ่อสร้ำงในประเทศไทยเพือ่ ต้ำนแผ่นดินไหวจึง
ไม่มคี วำมน่ำวิตกต่อกำรเสียหำยจำกกำรเฉือนพัง

รูปที่ 8

ที่ตงั ้ และอัตราส่วนความต้องการต่อวิ สยั สามารถ ( DCR ) ของแรงเฉื อนและ
โมเมนต์ดดั เสาสะพานบริ เวณกรุงเทพฯและปริ มณฑล

รูปที่ 8 แสดงถึงตำแหน่ งที่ตงั ้ ของสะพำนที่ถูกประเมินทัง้ 10 สะพำนบริเวณกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล โดย V คือค่ำ DCRV , M คือค่ำ DCRM , SC คือเสำต้นเตี้ย และ LC คือเสำต้น
สูง จะเห็นว่ำเสำสะพำนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯและปทุมธำนีจะมีค่ำ DCRM ที่สูงกว่ำจังหวัด
ปริมณฑลอื่นๆ ที่มขี อ้ มูล โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ จังหวัดที่อยู่ไกลออกไปจำกจังหวัดกรุงเทพฯ อย่ำง
จังหวัดสมุทรสำครและสมุทรสงครำมจะมีค่ำ DCR M ทีน่ ้อยกว่ำจังหวัดอื่นๆ ซึ่งถือว่ำไม่มคี วำม
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดควำมเสียหำยเมือ่ เกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว รูปที่ 9 แสดงถึงตำแหน่งทีต่ งั ้ ของสะพำน
บทความวิจัย
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ทีถ่ ูกประเมินทัง้ 9 สะพำนบริเวณภำคเหนือและภำคตะวันตกจะเห็นว่ำเสำสะพำนทีอ่ ยู่ในบริเวณ
ตัง้ แต่จงั หวัดลำปำงขึน้ ไปทำงเหนือของประเทศจะมี DCRM ของเสำต้นสูงมีค่ำมำกกว่ำ 0.80 ซึง่
แสดงถึงสมรรถนะของเสำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนำดคำบกำรสันตำมคู
่
่มอื กำรออกแบบสะพำนและ
ถนนเพือ่ ต้ำนแผ่นดินไหว [5] เสำสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทตอม่อเสำเดีย่ วอำจได้รบั ควำม
เสียหำยบ้ำง แต่สะพำนที่ตงั ้ อยู่ถดั ลงมำทำงใต้ของจังหวัดลำปำงจะพบว่ำสะพำนยังคงมีควำม
ปลอดภัยและมีค่ำ DCR ของโมเมนต์ดดั สองแกนและแรงเฉือนที่ต่ ำซึ่งแสดงถึงสมรรถนะที่ดใี น
กำรต้ำนเมือ่ เกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว

รูปที่ 9

ที่ ตัง้ และอัต ราส่ ว นความต้ อ งการต่ อ วิ ส ยั สามารถ ( DCR ) ของแรงเฉื อ นและ
โมเมนต์ดดั เสาสะพานบริ เวณภาคเหนื อและตะวันตก

6. สรุป
จำกกำรวิเครำะห์เสำสะพำนต้นเตี้ยและต้นสูงของสะพำนนัน้ ๆ จำนวน 19 สะพำน หรือ 38
เสำ แบ่งเป็ นบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 20 เสำ และบริเวณภำคเหนือและตะวันตก
จำนวน 18 เสำ จำกผลกำรวิเครำะห์จะพบว่ำเสำสะพำนในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล และ
บริเวณภำคเหนือและตะวันตกมีอตั รำส่วนปริมำณเหล็กเสริมต่อพื้นที่หน้ำตัด ( l ) เฉลี่ยเท่ำกับ
ร้อยละ 1.96 ซึง่ ถือว่ำมีควำมสำมำรถและเหมำะสมในกำรต้ำนทำนกำรวิบตั โิ ดยแรงอัดเป็ นหลักได้
ตำมทีค่ มู่ อื กำหนด ในเรือ่ งอัตรำส่วนแรงอัดกระทำตำมแนวแกนทีเ่ กิดขึน้ ต่อกำลังของหน้ำตัด (  o )
เสำสะพำนจำนวน 38 เสำทัง้ 2 บริเวณ มีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับร้อยละ 7.82 โดยสะพำนบริเวณกรุงเทพฯ
และปริมณฑลจะมีอตั รำส่วนแรงอัดกระทำตำมแนวแกนบนหน้ ำตัดเสำที่สูงกว่ำ สะพำนบริเ วณ
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ภำคเหนือและตะวันตก และเมือ่ เปรียบเทียบด้วยช่วงเวลำของกำรออกแบบสะพำนจะพบว่ำสะพำน
ทีอ่ อกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 มีอตั รำส่วนแรงอัดกระทำตำมแนวแกนบนหน้ำตัดเสำทีต่ ่ำกว่ำสะพำน
ที่อ อกแบบช่ ว งปี พ.ศ. 2542-2559 และกำรที่แ รงอัด กระท ำตำมแนวแกนบนหน้ ำ ตัด ทัง้ หมด
38 หน้ำตัดมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำลังหน้ำตัด บ่งบอกถึงองค์อำคำรหรือเสำที่นำมำ
วิเครำะห์มพี ฤติกรรมเป็ นลักษณะของคำน
สำหรับ DCRM ของเสำสะพำน 38 เสำ พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.60 ซึ่งถือว่ำมีสมรรถนะใน
กำรต้ำนแผ่นดินไหวทีด่ ี จำกผลกำรวิเครำะห์ DCRM ของสะพำนบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล
ทีน่ ้อยกว่ำสะพำนบริเวณภำคเหนือและตะวันตก ส่งผลให้สะพำนบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล
มีสมรรถนะทีด่ กี ว่ำสะพำนบริเวณภำคเหนือและตะวันตก ซึง่ เข้ำใจได้ว่ำพืน้ ทีบ่ ริเวณกรุงเทพฯ และ
ปริม ณฑลเป็ น จุ ดยุ ท ธศำสตร์ส ำคัญ ของประเทศท ำให้วิศวกรผู้อ อกแบบมีค วำมจ ำเป็ น ในกำร
ออกแบบควำมสำมำรถให้ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ ห ำกเกิด เหตุ ก ำรณ์ ต่ ำ งๆ ขึ้น และขนำดของแรง
แผ่ น ดิน ไหวที่เ กิดขึ้น ยัง ไม่ รุ น แรงเหมือ นกับ ภำคเหนื อ ที่มีค่ ำ DCRM ของเสำต้น สูง ที่มีค่ ำสูง
มำกกว่ ำ 0.80 เมื่อเปรียบเทียบด้วยช่วงเวลำในกำรออกแบบจะพบว่ ำสะพำนที่ออกแบบช่ วงปี
พ.ศ. 2542-2559 มีสมรรถนะในกำรต้ำนแผ่นดินไหวทีด่ กี ว่ำสะพำนทีอ่ อกแบบก่อนปี พ.ศ. 2541 ซึง่
จะเห็นว่ำเสำสะพำนตัง้ แต่อดีตจนถึงปี พ.ศ.2559 มีแนวโน้มของสมรรถนะที่ดขี น้ึ เมื่อใช้คู่ มอื กำร
ออกแบบสะพำนและถนนเพื่อต้ำนแผ่นดินไหวเป็ นเกณฑ์กำรตรวจสอบ ซึ่งอำจเกิดจำกเหตุกำรณ์
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทัว่ โลกและเกิดควำมเสียหำยเป็ นอย่ ำงมำก ท ำให้ผู้ออกแบบ และเกณฑ์
ข้อกำหนดต่ำงๆ กำหนดกำรออกแบบหน้ำตัดให้มสี มรรถนะทีเ่ พียงพอสำมำรถใช้งำนอยู่ได้หำกเกิด
เหตุแผ่นดินไหวตำมสถำนทีต่ ่ำงๆขึน้ และจำกกำรวิเครำะห์สำหรับเสำทีม่ คี ่ำ DCRM สูงกว่ำ 0.80
เพื่อให้กำรวิเครำะห์มคี วำมใกล้เคียงมำกขึน้ อำจจะต้องนำเสำในต้นนัน้ ๆไปทำกำรวิเครำะห์แบบไม่
เป็ นเชิงเส้น (nonlinear analysis) เพื่อทำกำรวิเครำะห์ DCRM ให้มคี ่ำใกล้เคียงกับควำมเป็ นจริง
มำกขึน้ เพื่อทำกำรเสริมกำลังทีเ่ พียงพอต่อไป และยังพบว่ำเสำสะพำนตัง้ แต่จงั หวัดลำปำงลงมำทำง
ใต้ของบริเวณภำคเหนือและตะวันตกมีค่ำ DCRM ต่ ำดังนัน้ สำมำรถลดปริมำณวัสดุก่อสร้ำงลงได้
แต่เสำสะพำนยังคงมีสมรรถนะทีเ่ พียงพอเมื่อเกิดแผ่นดินไหว สำหรับ DCRV จำกเสำสะพำน 38 เสำ
พบว่ำมีค่ำเฉลีย่ เพียง 0.10 ซึง่ ถือว่ำเป็ นค่ำทีน่ ้อยมำกเมื่อเทียบกับค่ำ DCRM ทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ถึง 0.60
ดังนัน้ จะถึงว่ำสะพำนทัง้ หมดภำยในประเทศไทยไม่มคี วำมเสีย่ งต่อกำรวิบตั ดิ ว้ ยแรงเฉือนเมื่อใช้ค่มู อื
กำรออกแบบสะพำนและถนนเพือ่ ต้ำนแผ่นดินไหวเป็ นเกณฑ์เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว
กิ ตติ กรรมประกาศ
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สุรเชษฐ์ เลขำจำรกุล และนำยอินศวร มณีธร เจ้ำหน้ำกรมทำงหลวงที่ได้ให้กำรสนับสนุ นในกำร
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ค้นหำแบบก่อสร้ำงของสะพำนประเภทเสำเดี่ยวคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกออกแบบและก่อสร้ำง
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปี พ.ศ.2559 ซึ่งอยู่ในควำมดูแลของกรมทำงหลวงบริเวณกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล ภำคเหนือ และภำคตะวันตก
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