การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแรงสลับทิศ
Cyclic Test of Reinforced Concrete Moment Frame Structures
เจนศักดิ์ คชนิล1 สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา2 สุทัศน ลีลาทวีวัฒน1 และเปนหนึ่ง วานิชชัย2
Jensak Koschanin1, Surasak Niyompanitpatana2, Sutat Leelataviwut1 and Pennung Warnitchai2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตการรับแรงแผนดินไหวใน
หองปฏิบัติการ โดยมุงเนนไปที่โครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการกอสรางจริงในประเทศไทย ในการศึกษาจะเนนไป
ที่อาคารที่มีรูปแบบเหมือนกับอาคารที่ใชงานจริง และเปนตัวแทนของอาคารที่มีอยูเปนจํานวนมากในประเทศ บทความ
นี้นําเสนอ แนวทางและขั้นตอนในการศึกษา รายละเอียดการออกแบบตัวอยางทดสอบใหมีลักษณะทางโครงสราง
ใกลเคียงกับโครงอาคารตนแบบ วิธีการทดสอบในหองปฏิบัติการ และผลจากการทดสอบที่สําคัญ ผลจากการศึกษาจะ
ทําใหทราบถึงความสามารถโดยรวมในการตานทานแผนดินไหวของอาคารและรูปแบบการวิบัติ และสามารถใชเปน
แนวทางในการหาทางแกไขและเสริมกําลังโครงสรางตอไป
คําสําคัญ : โครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แรงแผนดินไหว จุดตอหมุน การพัฒนารอยราว

ABSTRACT
The research presented herein involves experimental study to determine seismic behavior of
existing reinforced concrete structures by means of cyclic testing. The study focuses on the type of
reinforced concrete structures which can be commonly found in Thailand. This paper presents the overall
methodology, the design of the test specimen which represents the actual structure, the testing procedure,
and key experimental results. The test results will lead to the determination of seismic capacity of the
structure and its dominant failure mode. The results will be used as a tool for future seismic retrofitting study
of the structure.
Keywords : reinforced concrete frame, seismic forces, plastic hinges, crack developments
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คํานํา
จากการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องที่ผานมา ทําใหหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปไดตระหนักถึงภัยจากแผนดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในบริเวณใกลเคียง ซึ่งมาตรการที่เชื่อวามี
ประสิทธิภาพในการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัตินี้ไดแก (1) กําหนดใหอาคารและสิ่งปลูกสรางที่จะ
เกิดขึ้นใหม ตองไดรับการออกแบบกอสรางใหสามารถตานทานแผนดินไหวไดในระดับที่เหมาะสม, (2) ปรับปรุงอาคารที่
มีอยูในปจจุบันที่ออนแอใหสามารถตานทานแผนดินไหวไดโดยไมเกิดความเสียหายรุนแรง, และ (3) เตรียมพรอมรับ
สถานการณฉุกเฉินภายหลังเกิดภัยพิบัติ
ในสวนการออกแบบกอสรางอาคารใหมใหสามารถตานทานแผนดินไหวไดในระดับที่เหมาะสม ไดมีการออก
กฎกระทรวง[1] และมาตรฐานการใหรายละเอียดโครงสรางโดยภาครัฐ ซึ่งมีผลบังคับใชแลวในปจจุบันกฎกระทรวงและ
มาตรฐานนี้เมื่อนําไปใชอยางถูกตองจะทําใหอาคารมีความปลอดภัยตอชีวิตและสามารถตานทานแผนดินไหวไดอยาง
เพียงพอ อยางไรก็ตามยังมีอาคารที่สรางแลวเสร็จเปนจํานวนอีกมากมายทั่วประเทศที่ไมไดคํานึงถึงแรงแผนดินไหวใน
การออกแบบ ซึ่งหากเกิดแผนดินไหวขึ้นในระดับที่ผูเชี่ยวชาญคาดการณไว อาจทําใหอาคารเหลานี้จํานวนมากเกิด
ความเสียหายขึ้นและอาจเกิดความสูญเสียที่ประเมินคาไมได ทั้งในดานของชีวิตและทรัพยสิน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน งานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปที่ การศึกษาความสามารถในการตานทานแผนดินไหวของ
อาคารที่มีอยูในปจจุบันซึ่งไมไดถูกออกแบบมาใหรับแรงแผนดินไหว วาจะสามารถทนตอแรงแผนดินไหวไดในระดับ
ไหนและจะเกิดความเสียหายมากนอยเพียงใด โดยจะอาศัยการทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยใชตัวอยางทดสอบขนาด
ใหญ(Large-scale) ที่เปนตัวแทนของโครงอาคารที่พบเห็นไดทั่วไปในประเทศไทย

วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ไดดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ
1. การคัดเลือกอาคารตนแบบเพื่อทําการศึกษาในหองปฏิบัติการ
งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยตองการศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เปนอาคารที่กอสราง
จริง ดังนั้นการคัดเลือกอาคารตนแบบจะเนนไปที่อาคารที่มีรูปแบบเหมือนกับอาคารที่ใชงานจริง และเปนตัวแทนของ
อาคารที่มีอยูเปนจํานวนมากในประเทศ และมีความสําคัญตอสาธารณะ เชน อาคารโรงเรียน เปนตน โดยอาคาร
ตนแบบที่เลือกมาทําการศึกษา เปนอาคารโรงเรียนแบบที่ใชในการกอสรางจริงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ โดยเปน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น มีพื้นที่ใชงานประมาณ 1,500 ตารางเมตร มีชวงคานยาวที่สุด 8 เมตร โดยในแงทาง
โครงสราง อาคารโรงเรียนตนแบบ มีลักษณะตางๆ ที่มีความเสี่ยงสูงจากแผนดินไหว อาทิเชน
• มีลักษณะชั้นลางเปดโลง มีแนวโนมที่จะเกิดการพังทลายแบบ “Soft Story”
• เสามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของคาน มีแนวโนมที่จะเกิดการพังทลายแบบเสาออน คานแข็ง (Weak
Column - Strong Beam)
• เสามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเหล็กเสริมอยางรวดเร็วตามความสูง มีแนวโนมที่จะเกิดการพังทลายแบบ
“Soft Story” ในชั้นบน
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เสามีปริมาณเหล็กปลอกตํ่ามีแนวโนมที่จะเกิดการเสียหายจากแรงเฉือน(ลักษณะการพังทลายแบบเปราะ)
ลักษณะอาคารตนแบบที่เลือกมาศึกษามีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2
•

รูปที่ 1 ลักษณะอาคารโรงเรียนที่กอสรางจริง

รูปที่ 2 รูปตัดทั่วไปของอาคารตนแบบและ
ตําแหนงของโครงอาคารตัวอยางที่
นํามาศึกษาในหองปฏิบัติการ

2. การออกแบบตัวอยางทดสอบเพื่อทําการศึกษาในหองปฏิบัติการ
ในการวิจัยนี้จะทําการสรางแบบจําลองของอาคารตนแบบ เพื่อทําการศึกษาความสามารถในการรับแรงของ
โครงอาคารตนแบบในหองปฏิบัติการ โดยไดเลือกใชสวนของอาคารที่ประกอบดวยเสาบริเวณชั้น 1 และคานของอาคาร
ในชั้นที่ 2 ดังแสดงตําแหนงในรูปที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากอาคารสวนใหญมักเกิด Soft Story ในชั้นลาง ตัวอยางทดสอบที่ใชมี
ขนาด 1/2 เทาของขนาดจริง
การออกแบบตัวอยางทดสอบในการศึกษานี้ ใชหลักการคือ จะออกแบบใหตัวอยางทดสอบมีดัชนีโครงสราง
(Structural index) เหมือนหรือใกลเคียงกับอาคารตนแบบ ดัชนีโครงสราง คือ ตัวเลขที่ใชบงบอกถึงพฤติกรรมขององค
อาคารภายใตแรงเนื่องจากแผนดินไหว[2]ดัชนีโครงสรางของอาคารสามารถคํานวณไดจากรูปรางลักษณะพื้นที่หนาตัด
พื้นที่ของเหล็กเสริมตามยาวและตามขวาง โดยดัชนีโครงสรางที่สําคัญประกอบดวย อัตราสวนชวงแรงเฉือนตอความ
ลึกคาน (Shear span ratio, a / h ) อัตราสวนกําลังรับแรงดัดตอกําลังรับแรงเฉือน (Normalized nominal flexural-toshear strength ratio, M n / aV n ) อัตราสวนเหล็กปลอกรับแรงเฉือน (Transverse steel index, ρ s b′′ / s )
อัตราสวนแรงเฉือนตอกําลังของหนาตัด (Normalized associated shear force index, Va / bwd f c' ) อัตราสวนเหล็ก
เสริมตามยาว (Longitudinal Reinforcing index, ρ = As / bwd ) อัตราสวนแรงตามแนวแกน (Axial force ratio,
P / f c' Ag )
จากผลการคํานวณดัชนีโครงสรางของอาคารตนแบบ สามารถจําลองอาคารตนแบบเปนตัวอยางทดสอบใน
หองปฏิบัติการไดโดยมีรายละเอียดการเสริมเหล็กดังแสดงในรูปที่ 3 คาดัชนีโครงสรางของตัวอยางทดสอบเปรียบเทียบ
กับดัชนีโครงสรางของอาคารตนแบบแสดงใน ตารางที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ การคํานวณดัชนีมีพื้นฐานบนหนวยแรงอัด
คอนกรีตเทากับ 21 MPa และหนวยแรงดึงที่จุดครากของเหล็กเสริมเทากับ 390 MPa
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ตารางที่ 1 ดัชนีโครงสรางของเสาโครงอาคารตนแบบและตัวอยางทดสอบ
Structure

Story
height

a/h

M n / aV n

ρ = As / bw d

ρ = A' / bw d
s

ρ s b′′ / s

Va / bw d f c'

อาคารตนแบบ

3.50

4.833

0.554

0.0357

0.0357

0.0080

1.315

ตัวอยางทดสอบ

1.75

4.833

0.557

0.0415

0.0415

0.0082

1.181

ตารางที่ 2 ดัชนีโครงสรางของคานโครงอาคารตนแบบและตัวอยางทดสอบ
Structure

Span

a/h

M n / aV n

ρ = As / bwd

ρ = A' / bw d
s

ρ s b′′ / s

Va / bw d f c'

อาคารตนแบบ

8.00

6.417

0.408

0.0244

0.0244

0.0100

0.770

ตัวอยางทดสอบ

4.00

6.417

0.396

0.0226

0.0226

0.0133

0.687

หมายเหตุ

a

คือ ระยะครึง่ หนึง่ ของชวงความยาวระหวางชิ้นสวนองคอาคาร, h คือ ความลึกของหนาตัดองคอาคาร,

องคอาคาร,

Vn

Mn

คือ กําลังตานทานโมเมนตของ

คือ กําลังตานทานแรงเฉือนขององคอาคาร, ρ s คือ ปริมาตรของเหล็กปลอกทั้งหมดในหนึ่งชั้นหารดวยปริมาตรของคอนกรีตที่

ถูกโอบรัดภายในเหล็กปลอก,

b ''

คือ ความกวางของหนาตัดเสาคิดที่ระยะระหวางศูนยกลางเหล็กปลอกที่ตั้งฉากกับทิศที่มีแรงมากระทํา, s

คือระยะหางระหวางเหล็กปลอก, Va คือ คาแรงเฉือนของเสาที่ทําใหเกิดการวิบัติ, bw คือ ความกวางขององคอาคาร,
ประสิทธิผล, และ

f c'

d

คือ กําลังประลัยของคอนกรีต

แรง
ดานขาง

รูปที่ 3 รายละเอียดตัวอยางทดสอบในหองปฏิบัติการ
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3. การติดตั้งตัวอยางทดสอบ (Test Set-Up)
กอนการทดสอบ ตัวอยางทดสอบจะถูกติดดวยอุปกรณการตรวจวัด (Sensor) ตาง ๆ เพื่อวัดการเสียรูปของ
โครงสราง ในรูปแบบตางๆ เชน การเคลื่อนที่ที่ปลายเสา การเสียรูปเนื่องจากการเฉือน (Shear Deformations) ในเสา
มุมหมุนดัด (Flexural rotation) และ ความเครียด ในเหล็กเสริมทั้งในเหล็กเสริมตามยาวและเหล็กเสริมตามขวางในจุด
ตางๆ ที่สําคัญ ในการศึกษานี้ใชวิธีการทดสอบแบบสถิตเสมือน (Quasi-Static Test) โดยใหแรงกระทําดานขางสลับ
ทิศทางดึ งและอัดที่ปลายคานดานบน เปนการจํ าลองการเคลื่อ นตัวไปกลับของชิ้นทดสอบภายใตแรงกระทําของ
แผนดินไหว ในการทดสอบจะทําการกําหนดการเคลื่อนตัวเปาหมาย (Displacement Target) ตามมาตรฐาน ATC-40
[3] โดยใหแรงกระทําดานขาง จนเกิดการเคลื่อนตัวที่ระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธระหวางชั้น (Story Drift) เทากับ 0.1%,
0.15%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.75%, 1.0%,1.5%, 2.0%,และ 3.0% ดังแสดงใน รูปที่ 4 สวนแรงอัดตาม
แนวแกนที่เสาตองแบกทานนั้นใชกระบอกไฮดรอลิกส ใหแรงกระทําคงที่เทากับ 150 kN บนเสาแตละตน เพื่อจําลองนํ้า
หนักบรรทุกในแนวดิ่งที่กระทําในเสา ภาพรวมของการติดตั้งตัวอยางทดสอบเปนดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 4 รูปแบบการใหแรงกับตัวอยางทดสอบในหองปฏิบัติการ

รูปที่ 5 การติดตั้งตัวอยางทดสอบในหองปฏิบัติการ

ผลการทดลอง
1. พฤติกรรมในภาพรวม และ Hysteretic Loop
รูปที่ 6 แสดงกําลังรับแรงและการเคลื่อนตัวดานขางของตัวอยางทดสอบ (Hysteretic Loop) ในภาพรวมพบวา
โครงอาคารมีความเหนียวในระดับปานกลาง โดยมีคาอัตราสวนความเหนียว (Ductility Ratio) เทากับ 2 อยางไรก็ตาม
รูปแบบในการสลายพลังงานที่พบไดจากรูปกราฟกําลังรับแรงยังมีลักษณะที่คอนขางแคบ (Pinched Hysteretic) ซึ่งทํา
ใหสลายพลังงานไดไมดีเทาที่ควร
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รูปที่ 6 กําลังรับแรงและการเคลื่อนตัวดานขางของตัวอยางทดสอบ (Hysteretic Loop)
ในขณะทดสอบเกิดรอยราวขนาดเล็ก(Hairline Crack) ขึ้นครั้งแรกจากการเกิดแรงดึงที่ผิวคอนกรีตเนื่องจาก
การดัด ที่การเคลื่อนตัวสัมพัทธ 0.5% ที่บริเวณปลายเสาดานบน ที่ระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ 0.75% พบวาเริ่มเกิดรอย
ราวแนวทแยงแรกขึ้นที่บริเวณหัวเสาดานบน ตอจากนั้นเริ่มปรากฏรอยราวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสวนใหญเกิดที่
บริเวณโคนเสาและหัวเสา และเกิดจุดหมุนพลาสติก (Plastic Hinge) ที่เห็นไดชัด จนถึงระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ 3.0%
โครงทดสอบสามารถรับแรงไดสูงสุดกอนที่ผิวคอนกรีตจะเริ่มแตกหลุดรอนออกมาและโครงอาคารเกิดการวิบัติในที่สุด
ลักษณะรอยราวที่เกิดขึ้นเปนดังแสดงในรูปที่ 7 ลักษณะการเสียรูปที่ระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ 3% เปนดังแสดงในรูปที่ 8

Drift 0.5%

Drift 0.75%

Drift 1.5%

รูปที่ 7 การพัฒนารอยราวบริเวณจุดตอหมุน (Plastic Hinge) ของเสาดานบนซาย
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รูปที่ 8 ลักษณะการเสียรูปที่ระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ 3%
2. พฤติกรรมของเหล็กเสริมตามยาวและเหล็กเสริมตามขวาง
คาความเครียดที่อานไดจาก Strain Gauge ในจุดที่สําคัญ แสดงไวในรูปที่ 9 ถึงรูปที่ 12 ที่ระยะเคลื่อนตัว
ตั้งแต 0.1% - 3.0% คาความเครียดในเหล็กเสริมตามยาวของเสา (รูปที่ 9) มีคาสูงขึ้นตามลําดับจนเลยจุดคราก ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเกิดจุดหมุนพลาสติก (Plastic Hinge) เมื่อพิจารณาคาความเครียดในเหล็กปลอกของเสา (รูปที่ 10)
พบวาสวนใหญยังไมเกิดการครากขึ้น ในทํานองเดียวกันพบวา คาความเครียดในเหล็กตามยาวของคาน (รูปที่ 11) มีคา
ต่ําและไมเกิดการครากขึ้น แสดงใหเห็นวาพลังงานสวนใหญจะถูกสลายไปจากการครากในเสา ซึ่งเปนลักษณะการเสีย
รูปแบบเสาออน คานแข็ง (Weak Column – Strong Beam) ซึ่งเปนรูปแบบการเสียรูปที่อาจนําไปสูการพังทลายแบบ
Soft Story ไดในกรณีที่เกิดแผนดินไหวขนาดใหญ นอกจากนี้ยังพบวาคาความเครียดที่บริเวณจุดตอทาบเหล็ก (Lab
Splice) มีคานอยและไมสามารถที่จะพัฒนากําลังจนถึงจุดครากได (รูปที่ 12) ทั้งนี้เนื่องมาจากระยะทาบของเหล็กเสริม
ตามยาวมีนอยเกินไป
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รูปที่ 9 คาความเครียดในเหล็กเสริมตามยาวของเสา

รูปที่ 10 คาความเครียดในเหล็กปลอกของเสา
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รูปที่ 11 คาความเครียดในเหล็กเสริมตามยาวของคาน

รูปที่ 12 คาความเครียดในเหล็กเสริมตามยาวของเสา
บริเวณ Lab Splice

ผลสรุป
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตการรับแรงแผนดินไหว โดย
อาศัยการทดสอบตัวอยางทดสอบขนาดใหญ(Large-Scale) ที่เปนตัวแทนของโครงอาคารที่พบเห็นไดทั่วไปในประเทศ
ไทย จากผลการทดสอบโครงอาคารที่จําลองมาจากโครงอาคารตนแบบ พบวา จะเริ่มเกิดรอยราวเกิดขึ้นตั้งแตระยะ
เคลื่อนตัวสัมพัทธ 0.5% และปรากฎเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระยะเคลื่อนตัวสัมพัทธ 3.0% จึงเกิดการวิบัติขึ้น ในภาพรวม
โครงอาคารมีความเหนียวในระดับที่พอประมาณ อยางไรก็ตามรูปแบบในการสลายพลังงานที่พบไดจากรูปกราฟกําลัง
รับแรงยังมีลักษณะที่คอนขางแคบ (Pinched Hysteretic) นอกจากนั้นพลังงานสวนใหญจะถูกสลายไปในเสา และเกิด
การวิบัติในรูปแบบเสาออน-คานแข็ง ซึ่งเปนรูปแบบการเสียรูปที่อาจนําไปสูการพังทลายแบบ Soft Story ไดในกรณีที่
เกิดแผนดินไหวขนาดใหญ ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาหาวิธีการเสริมกําลังโครงอาคาร โดยเฉพาะการเสริมกําลังเพื่อ
ปองกันการวิบัติแบบ Soft Story ตอไป
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