การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

อาคารรับภัยแผ่ นดินไหวด้ วยการใช้ ผนังโฟม EPS
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--------------------------------บทคัดย่ อ

จากที่ ป ระเทศไทยเริ่ ม ประสบปั ญ หากับ ภัย แผ่ น ดิ น ไหว ในตอนเหนื อ ของประเทศ เช่ น เหตุ ก ารณ์
แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตําบล ดงมะดะ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทําให้อาคารบ้านเรื อนพัง
เสี ยหาย เป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นที่มาของโครงการวิจยั ที่จะออกแบบอาคารให้สามารถที่จะรับมือกับภัยแผ่นดิ นไหว
โดยใช้หลักการออกแบบให้อาคารสามารถลดแรงกระทําที่เกิดจากแผ่นดินไหว โดยใช้วสั ดุซึมซับแรง และลดนํ้าหนัก
ตัว อาคารด้ว ยการใช้ว สั ดุ โ ฟม Expanded Polystyrene Foam (EPS) ที่ มี ค วามหนาแน่ น 1.5 ปอนด์ หนา 3 นิ้ ว มา
ประยุกต์ใช้เป็ นผนังอาคารแทนผนังก่ออิฐฉาบปูนซึ่ งมีน้ าํ หนักมาก ทั้งยังสามารถลดอัตราการถ่ายเทรังสี ความร้อน
และกันเสี ยงอีกด้วย ส่ วนพื้นของอาคารจะใช้โฟม EPS ที่มีความหนาแน่น 2 ปอนด์ หนา 6 นิ้ว แทนพื้น ค.ส.ล. เพื่อ
ช่วยลดนํ้าหนักของตัวอาคารอีกทางหนึ่ง เมื่อนํ้าหนักตัวอาคารน้อยลง จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวให้
น้อยลง ซึ่งสามารถการลดความเสี ยหายให้กบั ตัวอาคารได้
ผลการจําลองสถานการณ์แผ่นดินไหวด้วยโปรแกรม SAP 2000 ได้ผลสรุ ปว่าอาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังอิฐ
มอญที่มีน้ าํ หนักมากจะถูกแรงกระทําโดยแผ่นดินไหวมากกว่าอาคารที่สร้างด้วยผนังโฟม โดยดูจากแรงกระทําที่ขอ้
ต่อของตัวอาคารจุดที่ 3 ได้ผลคือ อาคารผนังอิฐ (case 1 node 3) มีค่า 3723.33 kgf. ส่ วนอาคารผนังโฟม (case 2 node
3)มีค่า 1963.33 kgf. ส่วนแรงกระทําที่ขอ้ ต่อของตัวอาคารจุดที่4 ได้ผลคือ อาคารผนังอิฐ (case 1 node 4) มีค่า 3916.29
kgf. ส่ วนอาคารผนังโฟม (case 3 node 4) มีค่า 2156.29 kgf. แสดงให้เห็นว่าอาคารที่สร้างด้วยผนังโฟมมีแรงกระทํา
น้อยกว่าอาคารผนังอิฐ เก็บ 1 เท่าตัว เนื่องมาจากจํากัดแรงกระทําจะมีสดั ส่ วนแปลผันตรงกับมวลหรื อนํ้าหนักของตัว
อาคาร
คําสําคัญ: แผ่นดินไหว, การออกแบบสถาปั ตยกรรม, โฟม EPS

ABSTRACT

From Thailand began to suffer from earthquake. In the north of the country, such as the earthquake on May
5, 2557 in Dong Ma Da District, Mae Lao District, Chiang Rai Province. As a result, many buildings have been
damaged as a result of research projects that will be designed to deal with earthquake. Using the design principles,
the building can reduce the force caused by the earthquake. Using material absorbed force. And reduce building
weight by using Expanded Polystyrene Foam (EPS) material. At a density of 1.5 pounds 3 inches thick to apply to a
building wall. Instead of masonry walls, which are heavy weight. They can also reduce heat transfer rate and
soundproof too. The floor of the building will use EPS foam. The density of 2 pounds, 6 inches thick, instead of the
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floor to help reduce the weight of the building. When the weight of the building less. It will lessen the impact of
earthquakes. This can reduce the damage to the building.
Based on the simulation results of the earthquake with the SAP 2000 program, it was found that buildings
built with heavy brick monoliths were subjected to stronger earthquakes than buildings built of foam walls. By
considered at the earthquake force which attack to the joint of building. At the joint node 3 of the brick wall building
(case 1 node 3) has a value of 3723.33 kgf. The foam wall building (case 2 node3) has a value of 1963.33 kgf and
the force at the joints node 4 of the brick wall building (case 1 node4) has a value of 3916.29 kgf, while the foam
wall building (case 2 node4)has value of 2156.29 kgf indicated that the building made of foam walls had less force
than the brick building.
Keywords: earthquake, Architectural design, EPS foam
1.บทนํา

สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนไป ทําให้เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติถี่ข้ ึนและรุ นแรงขึ้น
ในหลายพื้นที่ ไม่ยกเว้นแม้กระทัง่ ประเทศไทยที่ เกิ ดความเสี ยหายกับอาคารบ้านเรื อน จากเหตุการณ์แผ่นดิ นไหว
ขนาด 6.3 ตามมาตราริ กเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08.43 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย (UTC+7)
สํานักเฝ้ าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าจุดเหนื อศูนย์เกิ ดแผ่นดินไหวอยู่ในตําบลทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (สํานักเผ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557) ต่อมา กรมทรัพยากรธรณี ระบุวา่ การใช้
เครื่ องมือตรวจวัดได้ขอ้ สรุ ปใหม่วา่ ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ ตําบล ดงมะดะ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เนื่ องจากพบแนวรอยแยกปรากฏอยูจ่ าํ นวนมาก (กรมทรัพยากรธรณี , 2557) ส่ วน USGS รายงานว่าจุดเหนื อศูนย์เกิด
แผ่นดินไหวอยูห่ ่ างจากอําเภอแม่ลาวไปทางใต้ 9 กิโลเมตร และอยูห่ ่ างจากตัวเมืองจังหวัดเชี ยงรายไปทางตะวันตก
เฉี ยงใต้ 27 กิโลเมตร(USGS May 5, 2014) และมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตาม (Aftershocks) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3,000
ครั้งในระยะเวลา 5 เดือนเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุ นแรงสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในประเทศไทย มีผเู ้ สี ยชีวติ 1
ราย แรงสั่นสะเทือนทําให้ตวั อาคาร บ้านเรื อน โรงเรี ยน และวัดพังเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก ตลอดจนทําให้เกิดรอย
แตกบนถนน พื้นดินแตกร้าว (สุพจน์, 2557)
ฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่ องภัยแผ่นดินไหวเป็ นเรื่ องไม่ไกลตัวอีกต่อไป การคํานึ งถึงเรื่ องการที่จะออกแบบอาคาร
เพื่อรับมือกับแผ่นดินไหวได้ จึงเป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ น ซึ่งถ้ามีการออกแบบโครงสร้างอาคารโดยใช้วสั ดุที่มีน้ าํ หนักเบา จะ
ช่วยลดความเสี ยหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้มาก
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างอาคารผนังเบา (ผนังโฟม EPS) ที่สามารถลดภัยแผ่นดินไหว
2) เพื่อออกแบบอาคารที่สามารถรับภัยแผ่นดินไหวโดยการลดนํ้าหนักตัวอาคาร
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3. การดําเนินการวิจยั
3.1 ศึกษาทฤษฎี และการใช้วสั ดุที่มีน้ าํ หนักเบาเพื่อลดแรงจากแผ่นดินไหว
การที่ จะออกแบบอาคารเพื่อรับมื อกับภัยแผ่นดิ นไหวต้องสามารถทําให้อาคารมีน้ ําหนักเบา โครงสร้าง
หลังคาต้องเบา บ้านที่มีหลังคาหรื อส่วนบนของบ้านหนักเกินไป ไม่วา่ จะด้วยวัสดุที่ใช้ทาํ หรื อการมีส่ิ งของบรรทุกอยู่
มาก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหลังคามีน้ าํ หนักมากจะถล่มลงมาได้ง่ายกว่าอาคารที่มีหลังคา นํ้าหนักเบา รวมไปถึงการใช้
วัสดุที่มีความยืดหยุน่ ได้ เช่น ไม้ หรื อเหล็ก ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นด้วย (Graham H May,1998, p.887–899)
การลดนํ้าหนักของตัวอาคาร ก็เป็ นเหตุผลหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี ยหายของตัวอาคารที่เกิดจากแผ่นดินไหวลดลงได้
ซึ่ง รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างและแผ่นดินไหว ได้กล่าวถึงแนวทางการป้ องกันความ
เสี ยหายจากเหตุแผ่นดินไหวว่า“โครงสร้างที่มีน้ าํ หนักมากจะเป็ นการเพิ่มแรงสั่นสะเทื อนจากแผ่นดินไหว กลับกัน
แรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว กลับกันแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวจะน้อยลงถ้าโครงสร้างบ้านมีน้ าํ หนักเบา
เนื่ องจากแรงผลักอาคารจะน้อยลง ฉะนั้นการใช้วสั ดุที่ได้คุณภาพ และนํ้าหนักเบาจะช่วยบรรเทาความเสี ยหายของ
บ้ า นเรื อน และตัว อาคารได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง”(http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=
9570000105866) ทั้ง ดร.สัจจา บุญยฉัตร (2544) ได้เขียนไว้ในหนังสื อการออกแบบโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว
ว่า “แรงจากแผ่นดิ นไหวจะเป็ นสัดส่ วนตรงกับมวลของโครงสร้าง” ดังนั้นการใช้วสั ดุที่มีน้ าํ หนักเบาจึงลดแรงจาก
แผ่นดินไหว
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเรื่ องการลดนํ้าหนักโครงสร้างอาคาร เช่น โครงการบ้านนาโน มีการพัฒนาผนัง
อาคาร/ผนังบ้านนาโน ผลิตจากโครงสร้างของเหล็กกับยิปซัมชนิดพิเศษซึ่ งข้างในเนื้อยิปซัมนั้นมี อนุภาคนาโนโพลิ
เมอร์ ผสมอยูด่ ว้ ย เมื่อใดก็ตามที่ผนังบ้าน/ผนังอาคารเกิดเขย่า สัน่ ไหว เพราะแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว อนุภาค
นาโนโพลิเมอร์ก็จะถูกเขย่าให้ไหลไป "อุด" ตามรอยแตกต่างๆ จากนั้นจะแปรสภาพจาก "ของเหลว" เป็ น “ของแข็ง”
ทําหน้าที่ค้ าํ ยันไม่ให้ผนังแตกหักพังลงมา และยังใช้โฟม (PU Foam) เป็ นฉนวนต้านทานความร้อนภายนอกอาคาร
Nano Living System (2012)
โครงการวิจยั การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวโดยการลดนํ้าหนักตัวอาคารอาคารนี้เลือกการลดนํ้าหนัก
ขอตัวอาคารด้วยการลดนํ้าหนักของผนัง โดยใช้วสั ดุ โฟมโพลีสไตรี น (Expanded Polystyrene, EPS) ที่มีน้ าํ หนักเบา
และก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ วมาประยุกต์ใช้เป็ นผนังร่ วมกับโครงสร้าง แทนผนังก่ออิฐฉาบปูนซึ่ งมีน้ าํ หนักมาก ทั้งยัง
สามารถกันความร้อน และกันเสี ยงด้วย
3.2 ดําเนินการก่อสร้างบ้านต้นแบบเพื่อทดสอบในสภาพจริ ง ณ พื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหว
การก่อสร้างบ้านตัวอย่าง
1) การออกแบบอาคารต้นแบบ
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รู ปที่ 1 แบบอาคารต้นแบบ 1 ชั้น
2) การดําเนินการก่อสร้าง

รู ปที่ 2 การทําโครงสร้างคานและเสา
จากรู ปที่ 2 แสดงการทําคานคอดิน ค.ส.ล.รอบอาคารเป็ นกรอบพื้นเพื่อถมดินและทรายเตรี ยมเทพื้น และทํา
โครงสร้างเสาเหล็กต่อจากเสาตอม่อสําเร็ จรู ป

รู ปที่ 3 ทําโครงสร้างพื้น ปูดว้ ยโฟมและเท ค.ส.ล.ทับ
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จากรู ปที่ 3 แสดงการทําโครงสร้างพื้นและเทพื้น ค.ส.ล. และปูทบั ด้วยโฟมเพื่อลดแรงกระทําจากแผ่นดินไหว
และเทปูนทับโฟมอีกชั้นเพื่อป้ องกันผิวหน้าโฟม

รู ปที่ 4 เตรี ยมโครงสร้างอาคารและโครงสร้างหลังคา
จากรู ปที่ 4 เป็ นการเตรี ยมโครงสร้างอาคารโดยใช้โครงสร้างเหล็กแทนโครงสร้าง ค.ส.ล. เพื่อลดนํ้าหนักซึ่ง
เหล็กเบากว่าและสามารถยืดหยุน่ ตัวได้ดีกว่าโครงสร้าง ค.ส.ล.

รู ปที่ 5 ผนังโฟมกรุ ลวดตะข่ายเตรี ยมฉาบปูนผนังเพื่อปกป้ องผิวโฟม
จากรู ปที่ 5 แสดงถึงการใช้โฟม EPS เป็ นวัสดุผนังแทนการก่ออิฐฉาบปูน เพื่อลดนํ้าหนักตัวอาคาร
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รู ปที่ 6 ฉาบปูนทับผนังโฟมเพื่อปกป้ องผิวโฟม
จากรู ปที่ 6 แสดงการฉาบปูนทับผนังโฟมเพื่อปกป้ องผิวโฟม (มีเทคนิคกรุ ลวดตะข่ายหุม้ โฟมเพื่อให้ปูนยึด
เกาะโฟมดีข้ ึน)
4. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
4.1 ศึกษาหาทฤษฎีและวัสดุที่มีน้ าํ หนักเบาแต่มีความแข็งแรง เพื่อใช้ทดแทนผนังก่ออิฐฉาบปูน
4.2 ออกแบบอาคารต้นแบบ ระบุวสั ดุและทดสอบแรงกระทําจากแผ่นดินไหวด้วยโปรแกรม SAP2000
ผลการจําลองอาคารด้วยโปรแกรม SAP2000
ทําการวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวด้วยการจําลอง ค่าแผ่นดินไหวที่กระทําต่อโครงสร้างอาคารบริ เวณข้อต่อ
ฐานรากกับเสาโครงสร้าง โดยการเปรี ยบเที ยบระหว่างอาคารที่ มีน้ าํ หนักมาก (ผนังก่ ออิ ฐฉาบปูน) กับอาคารที่ มี
นํ้าหนักเบา (ผนังโฟม)

รู ปที่ 7 การใช้โปรแกรม SAP2000 จําลองค่าแผ่นดินไหวที่กระทําต่อโครงสร้างของอาคาร
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1447

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

รู ปที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบแรงแผ่นดินไหวที่กระทําต่อโครงสร้างอาคาร ระหว่างโครงสร้างอาคารที่มี
ผนังมีน้ าํ หนักมาก(ผนังก่ออิฐ)case 1 กับ ผนังมีน้ าํ หนักเบา(ผนังโฟม) case 2
จากผลการจําลองสถานการณ์แผ่นดินไหวด้วยโปรแกรม SAP 2000 ในรู ปที่ 8ได้ผลสรุ ปว่าอาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยผนังอิฐมอญที่มีน้ าํ หนักมากจะถูกแรงกระทําโดยแผ่นดินไหวมากกว่าอาคารที่สร้างด้วยผนังโฟม โดยดูจากแรง
กระทําที่ขอ้ ต่อของตัวอาคารจุดที่ 3 ได้ผลคือ อาคารผนังอิฐ (case 1 node 3) มีค่า 3723.33 kgf. ส่ วนอาคารผนังโฟม
(case 2 node 3) มีค่า 1963.33 kgf. ส่ วนแรงกระทําที่ขอ้ ต่อของตัวอาคารจุดที่4 ได้ผลคือ อาคารผนังอิฐ (case 1 node
4) มี ค่า 3916.29 kgf. ส่ วนอาคารผนังโฟม (case 2 node 4) มี ค่า 2156.29 kgf. แสดงให้เห็ นว่าอาคารที่ สร้ า งด้ว ย
ผนังโฟมมีแรงกระทําน้อยกว่าอาคารผนังอิฐ เก็บ 1 เท่าตัว เนื่ องมาจากจํากัดแรงกระทําจะมีสัดส่ วนแปลผันตรงกับ
มวลหรื อนํ้าหนักของตัวอาคาร
4.3 การก่อสร้างบ้านต้นแบบและสํารวจผลกระทบอาคารจริ งที่โดนแรงแผ่นดินไหวกระทํา
ได้ทาํ การสังเกตตัวอาคารที่สร้างเสร็ จก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว และหลังเกิดแผ่นดินไหว อาคารสร้างเสร็ จ
ประมาณ กลางปี พ.ศ. 2558 ได้ทดสอบกับเหตุแผ่นดินไหวจริ งหลายครั้ง ครั้งที่มีความรุ นแรงที่สุด ประมาณ 3.4 แมก
นิ จูด ในวันที่ 20 พฤศจิ กายน พ.ศ.2558 เวลา 11.03.38 น. ในเบื้ องต้น ได้มีการเกิ ดรอยร้ าวเล็กน้อยที่ ผิวปู น ฉาบ
ระหว่างโครงสร้างอาคารเช่นที่ ผนังช่วงรอยต่อเสาอาคาร และได้ทาํ การเก็บข้อมูล ขนาดและรอยร้าว เปรี ยบเทียบ
ตามช่วงเวลา ขนาดและรอยร้าวมีขนาดเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 ต้นแบบบ้านที่ ใช้วสั ดุเบา เพื่อต้านทานแผ่นดิ นไหวการเลือกใช้วสั ดุโฟม EPSที่ มีความหนาแน่ น 1.5
ปอนด์ หนา 3 นิ้ ว มาประยุกต์ใช้เป็ นผนังร่ วมกับโครงสร้าง แทนผนังก่ออิฐฉาบปูนซึ่ งมีน้ าํ หนักมาก ส่ วนพื้นของ
อาคารจะใช้โฟม EPS ที่มีความหนาแน่น 2 ปอนด์ หนา 6 นิ้ว แทนพื้น ค.ส.ล. เพื่อช่วยลดนํ้าหนักของตัวอาคารอีกทาง
หนึ่ ง เมื่อโครงสร้างที่มีน้ าํ หนักเบาจะเป็ นการลดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยแรงผลักอาคารจะน้อยลงด้วย
ฉะนั้นการใช้วสั ดุที่ได้คุณภาพ และนํ้าหนักเบาจะช่วยบรรเทาความเสี ยหายของตัวอาคารได้ในระดับหนึ่ง
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5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษา อาคารรั บ ภัย แผ่ น ดิ น ไหวด้ว ยการใช้ผ นัง โฟม EPS ทํา การเลื อ กใช้ว สั ดุ โ ฟม EPS มา
ประยุกต์ใช้เป็ นผนังร่ วมกับโครงสร้างอาคาร จะมีปัญหาเรื่ องการประสานเชื่อมต่อของโครงสร้างอาคารที่เป็ นเหล็ก
หรื อค.ส.ล. กับผนังโฟม และผนังโฟมต้องมีการป้ องกันผิววัสดุที่อ่อนนุ่ มถูกขูดขีดได้ง่ายด้วยการฉาบปูนทับซึ่ ง
จําเป็ นต้องมีเทคนิค วิธีการในการที่ฉาบปูนให้ติดกับพื้นผิวโฟม
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่ วนจาก สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัย
รังสิ ตและได้รับความสนับสนุนในส่วนของโฟมที่ทาํ ผนังจากบริ ษทั ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จํากัด
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