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บทคัดยอ 
 พฤติกรรมการสั่นของชั้นดินเหนียวออนกรุงเทพฯ ไดถูก
ศึกษาภายใตสมมุติฐานการเกิดแผนดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร ณ รอย
เลื่อนศรีสวัสดิ์  การศึกษาดําเนินการในเชิงพื้นที่โดยจํากัดการศึกษา
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  ขอมูลหลุมสํารวจดินในพื้นที่
ศึกษาไดถูกรวบรวมและวิเคราะหการวางตัวของชั้นดินเชิงพื้นที่ โดย
วิเคราะหดวยวิธี Kriging  จากนั้นจึงสรุปขอบเขตพื้นที่ยอยภายในพื้นที่
ศึกษา ตามลักษณะความแปรปรวนของชั้นดิน ขอมูลจากการทดสอบ
ความเร็วคลื่นแรงเฉือน (Shear Wave Velocity) จากการทดสอบ Spectral 
Analysis of Surface Wave (SASW) ไดนํามาใชในการวิเคราะห
พฤติกรรมการสั่นของชั้นดิน โดยดําเนินการวิเคราะหในลักษณะ 1 มิติ 
ตามพื้นที่ยอยตาง ๆ Response Spectrum Curve จากการวิเคราะหไดถูก
นํามาเปนตัวกําหนดความสูงของอาคารที่มีความเสี่ยงในระดับตาง ๆ 
ขอมูลดังกลาวไดถูกนํามาวิเคราะหรวมกับปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อให
คะแนนความเสี่ยงของอาคาร  สุดทายจึงไดแผนที่ความเสี่ยงของอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากแผนดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร ณ 
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ 
  

Abstract 
 Behavior of soft Bangkok clay under 7.5 Richter earthquake 
generated from Srisawat fault was studied. The study area is scoped at 
Kasetsart university campus. Boreholes data in the study area were 
gathered and processed by using Kriging technique. Study area was 
divided into zones depending on variation of subsoil layers. Shear wave 
velocity profile was determined by Spectrum Analysis of Surface Wave 
(SASW) technique. 1-D wave propagation analyses were done in order 
to obtain response spectrum curves of various zones in the study area. 
Risk of buildings from the analyzed earthquake is defined by their 
heights which correspond to the period that gives large spectral 
acceleration from response spectrum curves. Building height together 

with other risk factors was used to give the risk score to the buildings in 
the campus.  
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1.   ความเปนมาของปญหา 
           แผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติในรูปแบบหนึ่ งที่สามารถ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง แผนดินไหวรุนแรงที่เคยเกิดใน
ตางประเทศบางครั้งไดกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก สําหรับประเทศ
ไทย ในอดีตประชาชนทั่วไปเชื่อวาแผนดินไหวที่รุนแรงเชนนั้นจะไม
เกิดขึ้นในประเทศไทย  แตหลังจากเหตุการณ  พิบัติภัยสึนามิ  และ
ปรากฏการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นบอยคร้ังภายในประเทศไดทําให
ประชาชนตระหนักถึงความอันตรายของแผนดินไหวมากขึ้น 

ในปจจุบัน ขอมูลใหมๆ ที่ไดจากเครือขายสถานีตรวจวัด
แผนดินไหว (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2549), รายงานการสํารวจรอยเลื่อนใน
ภาคเหนือ และตะวันตก (เปนหนึ่ง และคณะ, 2548) ไดชี้วาภัยพิบัติ
แผนดินไหว มีโอกาสเกิดขึ้นไดในพื้นที่บางสวนของประเทศไทย ดังนั้น 
การเตรียมพรอมเพื่อปองกันภัยดังกลาวจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง  
นอกจากนั้นถึงแมรอยเลื่อนและจุดศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวใน
ประเทศไทยที่ไดตรวจพบจะไมไดอยูในเขตกรุงเทพฯ  แตก็ไมได
หมายความวากรุงเทพฯจะไมมีความเสี่ยง ทั้งนี้เนื่องจากชั้นดินของ
กรุงเทพมีสภาพเปนชั้นดินออนหนา  ซึ่งสภาพดินลักษณะนี้สามารถขยาย
ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนของพื้นดินไดถึงประมาณ 3 - 4 เทาตัว 
(สุพจนและรัตมณี, 2540)  สงผลใหอาคารสูงและสิ่งปลูกสรางที่มีความถี่
ธรรมชาติใกลเคียงกับความถี่ของคลื่นแผนดินไหวที่ผิวดิน  เกิดการโยก
ตัวไปมาอยางรุนแรง จนอาจถึงขั้นเสียหายหรือพังทลายลงมาได การ
ขยายความรุนแรงดังกลาวมีปจจัยเกี่ยวของโดยตรงกับความหนาและ
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินออน   ทําใหในแตละพื้นที่จึงมี
พฤติกรรมการขยายความรุนแรงของคลื่นแผนดินไหวที่ตางกัน  ดังนั้น
การวิเคราะหพฤติกรรมการตอบสนองของคลื่นจึงควรกระทําในเชิงพื้นที่ 

* รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานดานวิศวกรรมปฐพี ของอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย พ.ศ.2549 
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อยางไรก็ตามเนื่องจากปจจุบันยังไมมีตนแบบการวิเคราะห
ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงทําการศึกษาผลกระทบของ
แผนดินไหวที่มีตอสิ่งกอสรางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อเปน
ขอมูลในการออกแบบสิ่งกอสรางใหมและใชเปนขอมูลในการนําไป
ปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่คาดวานาจะเกิดปญหา
ขึ้นในอนาคต  การศึกษาเริ่มโดยทําการสํารวจขอมูลทางกายภาพของ
อาคารที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอชีวิตมนุษยเชน 
ความสูงอาคารและ ประเภทการใชสอย เปนตน นอกจากนี้ยังไดรวบรวม
ขอมูลชั้นดินจากหลุมเจาะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อนํามา
ศึกษาคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมและความหนาของชั้นดินโดยสรุปใน
เชิงพื้นที่  จากนั้นจึงดําเนินการวิเคราะหการสงผานคลื่นแผนดินไหวผาน
ชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากแผนดินไหวบริเวณรอยเลื่อย
ศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี   โดยคลื่นแผนดินไหวที่ใช เปนคลื่น
แผนดินไหวจริงจากเหตุการณแผนดินไหวในประเทศตุรกี ขนาด 7.5 ริก
เตอร ผลที่ไดจากการวิเคราะหไดนํามาใชประกอบการประเมินระดับ
ความเสี่ยงของอาคารสิ่งกอสรางในสภาพปจจุบันและเพื่อเปนขอมูลใน
การออกแบบปรับปรุงอาคารสิ่งกอสรางใหมภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรในอนาคต 

 
2. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการศึกษา 

รวบรวมขอมูลชั้นดินและคุณสมบัติของดินจากหลุมเจาะภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พรอมทั้งรวบรวมขอมูลสิ่งปลูกสราง ไดแก 
ความสูง จํานวนชั้น ประเภทการใชงาน ชนิดของโครงสรางอาคารและ
การใชกระจกเปนผนังอาคาร  จากนั้นจึงสรางแผนที่ดิจิตอลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากภาพถายทางอากาศเพื่อแสดงตําแหนง
อาคารและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ โดยอางอิงขอมูลพิกัดจากกรมแผนที่
ทหารโดยใชโปรแกรม Arc View GIS และจัดเก็บขอมูลที่ไดรวบรวมไว
ลงในระบบฐานขอมูล GIS จากนั้นจึงนําขอมูลหลุมเจาะมาวิเคราะห
คุณสมบัติดินเชิงพื้นที่อันไดแก คุณสมบัติความลึกของชั้นดินเหนียวและ
คุณสมบัติทางพลศาสตรของดิน จากนั้นจึงวิเคราะหการตอบสนองของ
ชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอคลื่นแผนดินไหวโดยใช
โปรแกรม SHAKE91 ผลการวิเคราะหดังกลาวนํามาใชประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงรวมกับปจจัยทางกายภาพของอาคารเพื่อออกแบบ
แผนที่ความเสี่ยงของแผนดินไหวตอผูอยูอาศัย 

  
3. การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 

พื้นที่ดําเนินงานภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีขอบเขต
ดังแสดงในรูปที่ 1  

 

 
รูปท่ี 1   แผนที่มหาลัยเกษตรศาสตรและขอบเขตพื้นที่ที่ศกึษา 
 

 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลเร่ิมจากรวบรวมขอมูลหลุมเจาะ
สํารวจภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จาก โครงการกอสรางภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ขอมูลจากศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี
และฐานราก และเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสามารถ
รวบรวมไดทั้งหมด 12 หลุม จึงไดนําขอมูลคุณสมบัติดินและตําแหนง
หลุมเจาะทั้งหมดบันทึกลงในระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลชั้นดินและคุณสมบัติดินจากหลุมเจาะทั้งหมด 
และวิเคราะหเสนชั้นความลึกของชั้นดินเหนียวออนถึงแข็งปานกลาง ซึ่ง
เปนชั้นดินที่มีผลตอการขยายความรุนแรงของแผนดินไหว โดยใช
โปรแกรม  SURFER ดังแสดงดังรูปที่ 2 การไดมาซึ่งขอมูลระหวางหลุม
เจาะใชการประมาณโดยวิธี Kringing 

 
 

รูปท่ี 2   เสนชั้นความลึกของชั้นดินเหนียวออนถึงแข็งปานกลาง 

 พรอมตําแหนงหลุมเจาะ (UTM Coordinate) 
 

 ทั้งนี้เพื่อกําหนดพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามความ
หนาของชั้นดินออนถึงแข็งปานกลาง สามารถแบงพื้นที่ออกไดเปนสาม
พื้นที่ ตามความลึกสูงสุดของชั้นดินดังกลาวไดแก ความลึก 13-14  เมตร 
14-16 เมตร และ 16-19 เมตรจากระดับผิวดิน ดังแสดงในรูปที่ 3 ลักษณะ
ชั้นดินของแตละพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 4  

E (m) 

N 
(m

) 
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13–14 เมตร   14–16 เมตร   16–19 เมตร 

รูปท่ี 3   การแบงพื้นที่ตามความลึกของชั้นดินออนถึงแข็งปานกลาง 
 

 
 

รูปท่ี 4   ลักษณะชั้นดินทั้ง 3 พื้นที่ 
 

4. การวิเคราะหแรงกระทําจากแผนดินไหว 
 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย  แสดงไดจากแผนที่จากกรม
ทรัพยากรธรณีดังแสดงในรูปที่ 5 คณะผูศึกษาเลือกพิจารณารอยเลื่อยศรี
สวัสดิ์เปนจุดจําลองศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว เนื่องจากเปนรอยเลื่อย
ที่อยูใกลกรุงเทพมหานครฯ  โดยมีระยะหางออกไปประมาณ  200 
กิโลเมตรดังแสดงดังรูปที่ 6 ซึ่งในชวงหลายทศวรรษที่ผานมามีรายงาน
การเกิดแผนดินไหวอยางตอเนื่องโดยมีแผนดินไหวขนาดใหญที่สุดวัดได 
5.9 ริกเตอร เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2526 คณะผูศึกษาตั้งสมมุติฐานให
รอยเลื่อนดังกลาวสามารถกําเนิดแผนดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร ณ จุด
ศูนยกลางแผนดินไหวตําแหนงเดียวกับเมื่อคร้ังเกิดแผนดินไหวขนาด  
5.9 ริกเตอร  อันเกิดเนื่องจากการเก็บน้ําในอางเก็บน้ําของเขื่อนศรี-
นครินทร โดยอางอิงความเปนไปไดที่ใกลเคียงกับการศึกษาของ ปญญา 
และคณะ (2547) โดยเลือกขอมูลความเรงของพื้นดินเทียบกับเวลา 
( Acceleration Time Histories ) ซึ่งเปนขอมูลจริงที่เกิดจากแผนดินไหว
ขนาด 7.5 ริกเตอร วัดไดจากสถานีวัดที่หางจากจุดศูนยกลางแผนดินไหว 
200 กิโลเมตร  ทั้งนี้ เนื่องจากไมสามารถหาขอมูลดังกลาวไดจาก
เหตุการณในประเทศไทย จึงเลือกใชขอมูลแผนดินไหวที่ประเทศตุรกี 

ขนาดความรุนแรง 7.5 ริกเตอร เมื่อป ค.ศ.2001 เปนตัวแทนขอมูล
แผนดินไหว (รูปที่ 7) โดยเลือกขอมูลจากสถานีวัดที่หางจากจุดศูนยกลาง
แผนดินไหว ที่ระยะใกลเคียง 200 กิโลเมตร 
 แผนดินไหวดังกลาวเปนตัวแทนคลื่นความเรงของพื้นดินจาก
แผนดินไหว ณ ชั้นหินแข็งหรือชั้นเสมือนหินแข็งจากแผนดินไหวที่เกิด 
ณ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ขนาด 7.5 ริกเตอร เมื่อไดขอมูลคลื่นความเรงของ
พื้นดินจากแผนดินไหวดังกลาว จึงไดทําการวิเคราะหการสงผานคลื่นจาก
ชั้นหินใตชั้นดินกรุงเทพฯ   ขึ้นมาบนผิวดินโดยใชแบบจําลอง 1 มิติจาก
โปรแกรม SHAKE91 (Idriss and Sun, 1992) เพื่อใชในการวิเคราะหการ
เคลื่ อนที่ ของคลื่นแผนดินไหวผ านชั้นดินภายในมหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตรโดยใหความลึกประมาณ 30 เมตร เปนความลึกที่พบวัสดุ
เสมือนชั้นหิน สําหรับคุณสมบัติของดินทางพลศาสตรพิจารณาไดดังตอ 
ไปนี้ 

 
รูปท่ี 5 รอยเลื่อนมพีลังในประเทศไทย  (กรมทรัพยากรธรณี, 2547) 
 

 
รูปท่ี 6 ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวถึง  
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (www.googleearth.com) 

พื้นท่ี 1 

พื้นท่ี 2 

พื้นท่ี 3 
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รูปท่ี 7 คลื่นความเรงของพื้นดินจากแผนดินไหว ณ ประเทศตุรกี  
           ค.ศ.2001 
 

ดินทรายและกรวด 
 

   Gmax = 1000*K2max* (σ’m) 0.5     (1) 
 

โดยที่ Gmax = Maximum shear modulus (pfs) 
 K2max= Coefficient of Void ratio (Relative density) 
 σ’m = Mean effective stress (pfs) 
 
ตารางที่ 1  ตารางประมาณคา (K2)max จากคาอัตราสวนชองวาง 
(Seed and Idriss, 1970) 
Dr(%) 30 40 45 60 75 90 

e 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 

K2max 34 40 43 52 59 70 
 

โดยที่  Dr(%) = ( N / (2.3* σ’v + 16))0.5 

 Dr       = Relative density 
 N       = Standard Penetration Number 
 σ’m    = (σ’v + 2K0σ’v) / 3 
 σ’v     = Vertical Effective Stress 
 K0      = Coefficient of Earth Pressure at Rest 
 K0      = 1 - sin Ø 
 Ø       = Friction angle 
 

ดินเหนียวและดินทรายแข็ง 
 

สํ าห รั บดิ นที่ มี ค ว าม เหนี ย วนั้ น  นิ ย ม ใช สมก า รที่ มี
ความสัมพันธของคา Undrained shear Strength (Su) ของดินเหนียว 
นําเสนอเอาไวโดย Seed and Idriss (1970) ดังสมการ 
  

Gmax = 2,300*Su   (2) 
 

โดยที่ Gmax  = Maximum Shear Modulus (t/m2) 
Su     = Undrained shear Strength (t/m2) 

  
 

 นอกจากนี้ ยังมีผูศึกษาถึงอิทธิพลอื่นๆ โดยพิจารณาอิทธิพล
ของคาดัชนีความเหนียว (PI) และ Overconsolidation ratio (OCR) กับ
ความสัมพันธของคา Undrained Strength ซึ่งมีความสัมพันธดังสมการ 
  Gmax / Su’ = Constant Value ( ตารางที่ 2 ) (3) 
 

โดยที่ Su’ = Undrained Strength จาก CU triaxial compression (t/m2) 
 
ตารางที่ 2  ความสัมพันธของคา OCR และ PI ที่มีอิทธิพลตอคา Gmax 
(Welier, 1988) 

Over Consolidation Ratio, OCR Value of Gmax / Su’   
Plastic Index 1 2 3 

15-20 1100 900 600 

20-25 700 600 500 

35-45 450 380 300 

 

 การหาคา Shear wave velocities สามารถหาไดจาก
ความสัมพันธจากคา Gmax ดังนี้ 
 

  Vs = (Gmax * g / γt)
 0.5    (4) 

 

โดยที่ VS     = Shear Wave Velocity (m/s) 
 g       = Gravity (9.81 m/s2) 
 γt      = Total Density (t/m3) 
  
 คา Vs ของดินออนเปนคาที่สําคัญในการวิเคราะหในที่นี้ 
ศูนย วิ จั ยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  มหา วิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร ไดทําการทดสอบ Spectral Analysis of Surface Wave 
(SASW) บริเวณพื้นที่สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ดังแสดง
ในรูปที่ 8 และไดผลเปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีตแสดงในรูปที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 การทดสอบ SASW ในสนาม บริเวณสนามรักบี้  
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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รูปท่ี 9 ความสัมพนัธระหวาง VS กับ ความลึกของชั้นดิน 
 

5.  ผลการวิเคราะหการสงผานคลื่นในชั้นดิน 
 ผลการวิเคราะหสามารถแบงออกเปน 2 สวนหลักดวยกันโดย
สวนแรกคือ การวิเคราะหคลื่นแผนดินไหวเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผานชั้นดิน
ในแตละพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แสดงผลโดยกราฟ Response 
Spectrum ดังแสดงดังรูปที่ 10 ถึง 12 ซึ่งกราฟดังกลาววิเคราะหจาก
แบบจําลองโครงสรางที่มีคา Damping Ratio เทากับรอยละ 5 (5%) 
สําหรับสวนที่ 2 คือการวิเคราะหเพื่อประเมินพฤติกรรมการสั่นพอง 
( Resonance ) ของอาคารตอการสั่นของชั้นดิน การวิเคราะหไดใช
ความสัมพันธระหวางคาบธรรมชาติกับจํานวนชั้น ของอาคารโดยให
อาคารสูง 1 ชั้น มีคาบธรรมชาติเทากับ 0.1 วินาที (T = N/10 sec, 
Kramer,1996) เมื่อวิเคราะหขอมูล Response Spectrum ทําใหทราบถึง
ชวงความสูงอาคารที่มีคา Spectrum Acceleration ที่มีขนาด    ตาง ๆ กัน 
อันจะบงบอกถึงระดับความเสี่ยงของอาคารที่มีความสูงตาง ๆ กันดัง
แสดงในตารางที่ 3  
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 รูปท่ี 10 Acceleration Response Spectra พื้นที่ 1 (5% Damping) 
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รูปท่ี 11 Acceleration Response Spectra พื้นที่ 2 (5% Damping) 
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รูปท่ี 12 Acceleration Response Spectra พื้นที่ 3 (5% Damping) 
 

ตารางที่ 3 ความสูงอาคารที่มีระดับความเสี่ยงตางๆ ตามลักษณะการสั่น
พองกับคลื่นแผนดินไหว 

พ้ืนที่ Period Time 
ความสูงอาคาร

(ชั้น) 
ระดับความเสี่ยง 

  0 - 0.5 s 0 - 5 ความเสี่ยงตํ่า 
  0.5 -0.6 s 5 - 6 ความเสี่ยงปานกลาง 

พ้ืนที่ที่ 1 0.6 -1.9 s 6 - 19 ความเสี่ยงสูง 
  1.9 -2.5 s 19 - 25 ความเสี่ยงปานกลาง 
  > 2.5 s >25 ความเสี่ยงตํ่า 

  0 - 0.5 s 0 - 5 ความเสี่ยงตํ่า 
  0.5 - 0.7s 5 - 7 ความเสี่ยงปานกลาง 

พ้ืนที่ที่ 2 0.7 - 2.0s 7 - 20 ความเสี่ยงสูง 
  2.0 - 2.3s 20 - 23 ความเสี่ยงปานกลาง 
  > 2.3 s > 23 ความเสี่ยงตํ่า 

  0 - 0.7 s 0 - 7 ความเสี่ยงตํ่า 

 0.7- 1.2 s 7 - 1.2 ความเสี่ยงปานกลาง 

พ้ืนที่ที่ 3 1.2 -2.2 s 12 - 22 ความเสี่ยงสูง 
  2.2 - 2.5s 22 - 25 ความเสี่ยงปานกลาง 
  > 2.5 > 25 ความเสี่ยงตํ่า 
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6. การประเมินความเสี่ยง 
          สําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงตอผูใชอาคาร ผลการวิเคราะหการ
ตอบสนองของชั้นดินและการสั่นพองของอาคารไดนํามาใชพิจารณา
รวมกับปจจัยสําคัญอื่นโดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 4 ประเภท
ดังนี้ คือ  

 

1. ความสูงอาคาร (จํานวนชั้นตามลักษณะการสั่นพอง)  
2. ลักษณะการใชสอยอาคาร (เวลาการใชงาน)  
3. ประเภทโครงสรางอาคาร 
4. กระจกประดับอาคาร 
 

 การใหคะแนนมีการถ วงน้ํ าหนักจากผู เ ชี่ ยวชาญโดยการ
เปรียบเทียบกันทีละลําดับ แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การถวงน้ําหนักโดยการเปรียบเทียบความสําคัญ 

การใชสอย ความสูง ประเภทโครงสราง ปริมาณกระจก Sum

การใชสอย 2 3 3 8

ความสูง 2 3 3 8

ประเภทโครงสราง 1 1 2 4

ปริมาณกระจก 1 1 2 4  
 
โดยที่  หมายเลข 1   คือ   สําคัญนอยกวา 
            หมายเลข 2   คือ   สําคัญเทากัน 
            หมายเลข 3   คือ   สําคัญมากกวา 
ดังนั้นจะไดสมการการใหคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนความเสี่ยง = 2*คะแนนความสูงอาคาร + 2*คะแนนการใชสอย + 
คะแนนประเภทโครงสราง + คะแนนปริมาณกระจก 

 

ความสูงอาคาร (จํานวนชั้น) จะขึ้นกับ Response Spectrum 
บริเวณผิวดินซึ่งไดจากการวิเคราะหการสงผานคลื่นในชั้นดินโดยมีความ
แตกตางกันไปในแตละพื้นที่และมีการใหคะแนนดังแสดงในตารางที่ 5 

 
 

ตารางที่ 5 คะแนนความเสี่ยงจากความสูงอาคารที่จํานวนชั้นตางๆ 

พื้นท่ี 
ความสูงของ
อาคาร(ชั้น) 

ระดับความเสี่ยง คะแนน 

 0 - 5 ความเสี่ยงต่ํา 1 
 5 - 6 ความเสี่ยงปานกลาง 3 

พื้นที่ที่ 1 6 - 19 ความเสี่ยงสูง 5 
 19 - 25 ความเสี่ยงปานกลาง 3 
 >25 ความเสี่ยงต่ํา 1 

พื้นท่ี 
ความสูงของ
อาคาร(ชั้น) 

ระดับความเสี่ยง คะแนน 

 0 - 5 ความเสี่ยงต่ํา 1 
 5 - 7 ความเสี่ยงปานกลาง 3 

พื้นที่ที่ 2 7 - 20 ความเสี่ยงสูง 5 
 20 - 23 ความเสี่ยงปานกลาง 3 
 > 23 ความเสี่ยงต่ํา 1 

 0 - 7 ความเสี่ยงต่ํา 1 
พื้นที่ที่ 3 7 - 1.2 ความเสี่ยงปานกลาง 3 

 12 - 22 ความเสี่ยงสูง 5 
 22 - 25 ความเสี่ยงปานกลาง 3 
 > 25 ความเสี่ยงต่ํา 1 

 

การใชสอย ใหคะแนนโดยพิจารณานับชั่วโมงการใชงานตอ
หนึ่งวันดังแสดงในตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 คะแนนความเสี่ยงจากการใชสอยอาคาร  

ประเภทการใชงานอาคาร 
เวลาการใชงาน

(ชั่วโมง/วัน) คะแนน 

การรักษาพยาบาล 24 5 
หองสมุด 12 4 

หองเรียน, พักอาศัย 8 3 

โรงอาหาร 6 - 8 2 

อาคารกีฬา, อูซอมรถ < 6 1 
 

ประเภทโครงสราง ใหคะแนนโดยพิจารณาจากโอกาสการเกิด
ความเสียหายเมื่อเกิดแผนดินไหวดังแสดงในตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 คะแนนความเสี่ยงจากโครงสรางอาคารประเภทตางๆ 

ประเภทโครงสราง ระดับความเสี่ยง คะแนน 

Long Span,โครงสรางไม, 
ถังสูง, เสาสูง 

ความเสี่ยงสูง 5 

โครงสรางคอนกรีตปกติ ความเสี่ยงปานกลาง 3 

กระจกประดับอาคาร มีการใหคะแนนโดยพิจารณาจากความ
เสี่ยงที่อาจเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการแตกของกระจกจาก
แผนดินไหว ระดับคะแนนดังแสดงดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 คะแนนความเสี่ยงจากกระจก 

ประเภทกระจก ระดับความเสี่ยง คะแนน 
มีกระจกมากหรือใช เปนผนัง
อาคาร 

ความเสี่ยงสูง 5 

มีกระจกเล็กนอย ไมไดอยูริม
อาคาร 

ความเสี่ยงต่ํา 3 
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7. การประเมินความเสี่ยงของอาคารจากแรงแผนดินไหว 
สํารวจและเก็บขอมูลของอาคารไดแก ชื่ออาคาร จํานวนชั้น

ของอาคาร ความสูงของอาคาร ประเภทโครงสรางของอาคารลักษณะการ
ใชสอยของอาคาร  และ  ภาพถายของอาคารตางๆภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตัวอยางรูปของอาคารตางๆ แสดงดังรูปที่ 13 
และ 14 

 

 
 

รูปท่ี 13   อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 
 

 
 

รูปท่ี 14   อาคารศูนยเรียนรวม 1 
 

8. ผลการศึกษา 
การใหเกณฑคะแนนและน้ําหนักขางตนเปนวิธีการประเมิน

ความเสี่ยงโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Opinion) ผลการวิเคราะหในระดับ
ความเสี่ยงที่ใกลเคียงกันอาจเปลี่ยนแปลงไดตามคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
แตไมควรแตกตางกันจนขามลําดับความเสี่ยง การจัดเก็บขอมูลลงใน
ระบบ GIS แบงเปน 2 สวน คือ สวนของฐานขอมูลซึ่งประกอบดวย
ขอมูลอาคาร ไดแก ชื่อ จํานวนชั้น ความสูง ประเภทโครงสราง ลักษณะ
การใชสอยของอาคาร ภาพถายของอาคารและขอมูลหลุมสํารวจ สําหรับ
สวนของการแสดงผลซึ่งจะแสดงไดทั้งแผนที่ เสนระดับความลึกของชั้น
ดินและรูปของอาคาร โดยสามารถแสดงขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะห
ทั้ง 2 สวนพรอมกันได ดังแสดงดังรูปที่ 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 15 ฐานขอมูลอาคารและความลึกของชั้นดินภายในมหาวิทยาลัย  
             เกษตรศาสตร 

 

จากวิธีการขางตนและผลการวิเคราะหขอมูลแผนดินไหว
สามารถประเมินคะแนนความเสี่ยงของอาคารภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรจํานวน 159 อาคาร โดยจัดลําดับคะแนนและแสดงตําแหนง
อาคาร 10 ลําดับแรกดังแสดงดังรูปที่ 16 และตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห
พบวาอาคารที่มีความเสี่ยง 29 ลําดับแรก ลวนมีคะแนนความสูงเทากับ 5 
หรือเปนอาคารที่มีความสูง 6 ถึง 22 ชั้น 

 

 
 

รูปท่ี 16    ลําดับของอาคารตามความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 9 ตารางคะแนนความเสี่ยงของอาคาร 

คะแนนความเสี่ยง 

No. Name การใช
สอย 

ความสูง 
จํานวนชั้น 

ประเภท
โครงสราง 

กระจก คะแนน 
รวม 

1 โรงพยาบาลสัตวเล็ก 5 5 3 5 28 

2 อาคารสาธิตฯ ตึก 2 3 5 3 5 24 

3 
อาคารปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร 

3 5 3 5 24 

4 
ตึก 60 ป 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

3 5 3 5 24 

5 สนง. อธิการบดี 3 5 3 5 24 

6 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 3 5 3 5 24 

7 อาคารบุญอินทรัมพรรย 3 5 3 5 24 

8 คณะวนศาสตร 3 5 3 5 24 

9 
อาคารสารสนเทศบัณทิต
วิทยาลัย 

3 5 3 5 24 

10 อาคารวิทยบริการ 2 5 3 5 24 

1
8 

4 3

2

5

67

9

10 



วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา ปที่ 20 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.  สรุปผลการศึกษา  
จากการวิเคราะหความเสี่ยงอันเนื่องมา จากแผนดินไหวที่มีขนาด 

7.5 ริกเตอร ที่ระยะหางจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ประมาณ 200 
กิโลเมตร  พบวาอาคารที่มีความเสี่ยงสูง คือ อาคารที่มีความสูงประมาณ 
6 – 22 ชั้น (29 ลําดับแรก)  ซึ่งอาคารสวนใหญมีความเสี่ยงนอยถึงปาน
กลาง แตอาคารที่มีความเสี่ยงสูงสุดคือ อาคารโรงพยาบาลสัตวของคณะ
สัตวแพทยศาสตรเนื่องจากมีปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับประโยชนใชสอย  
การศึกษาดังกลาว เปนตัวอย างของการวิ เคราะหความเสี่ ยงจาก
แผนดินไหวเชิงพื้นที่  อยางไรก็ตามเปนการศึกษาที่อยูภายใตขอจํากัด
ของการสมมุติตําแหนงการเกิดแผนดินไหวและขอจํากัดดานขอมูลหลุม
เจาะดิน 

 

เอกสารอางอิง 
[1] Idriss, I.M. and Sun, J.I. (1992). User manual for SHAKE91. 
Center for Geotechnical Modeling, Dept. of Civil & Environ. Eng.,  
University of California, Davis, California. 
[2] Kramer, S.L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. 
Prentice-Hall, Inc. Simon & Schuster / A Viacom Company,  
New Jersey. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Seed, H. B., and Idriss, I. M. (1970). Soil moduli and damping 
factors for dynamic response analyses. Report No. EERC 70-10, 
Earthquake Engineering Research Center, Univ. of California, 
Berkeley, California. 
[4] Seed, H. B., Wong, R. T., Idriss, I. M., and Tokimatsu, K. (1986). 
Moduli and damping factors for dynamic analysis of cohesionless 
soil. Journal of Geotechnical Engineering, Vol.112, No.11 
[5] Weiler, W.A. (1988). Small strain shear modulus of clay. 
Proceedings, ASCE Conference on Earthquake Engineering and Soil 
Dynamics II: Recent Advances in Ground Motion Evaluation, 
Geotechnical Special Publication 20, ASCE New York, pp.331-335. 
[6] ปญญา จารุศิริ และคณะ (2547). การสํารวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active 
Fault) ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและลําปาง-แพร, รายงานฉบับ
สมบูรณ (เลม 2). สํานักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
[7] เปนหนึ่ง  วานิชชัย และ คณะ. (2548).   เอกสารสรุปผลงานวิจัย
โครงการลดภัยพิบัติจากแผนดินไหวในประเทศไทย (ระยะท่ี 1). สํานัก
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 
[8] กรมทรัพยากรธรณี, http://www.dmr.go.th   
[9] กรมอุตุนิยมวิทยา, http://www.tmd.go.th 

รูปท่ี 17 แผนที่ตําแหนงอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามระดับความเสี่ยงเนือ่งจากแผนดินไหว 

ขนาด 7.5 ริกเตอร มีจุดศูนยกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ 
นายธัชสิน   เหมือนแกว 
นายบัณฑิต  ขาวปอ 
นายหยกไชย  อิสรเสรีพงษ 
12 มีนาคม 2550 
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