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ขอแนะนำสำหรับการกอสรางอาคารทั่วไป
ในเขตเสี่ยงภัยสึนามิระดับปานกลาง
สนึามใินมหาสมทุรอนิเดยีเมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2547 เวลา 0:58:50 น. (UT) หรอื

เวลา 7:58:50 น. ตามเวลาในประเทศไทย เกิดจากแผนดินไหวขนาด 9.0 ตามมาตราริคเตอร* มี

จุดศูนยกลางอยูที่ 3.3 ํ N และ 95.9 ํ E บริเวณชายฝงทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา จากขอมูล

ของ United States Geological Survey (USGS, 2005) แผนดินไหวน้ีเกิดบริเวณท่ีแผนเปลือกโลก

อินเดียมุดลงใตแผนเปลือกโลกยูเรเชีย สงผลใหพื้นทองทะเลเกิดการเคล่ือนตัวในแนวด่ิงอยาง

กะทันหันและน้ำปริมาณมากถูกทำใหเคลื่อนตัวอยางทันทีทันใด ทำใหเกิดสึนามิตามแนวชายฝงทะเล

ภาคใตของประเทศไทยดานทะเลอันดามัน สงผลใหมีผูเสียชีวิต 5,395 คน ผูสูญหาย 2,817 คน 

ในประเทศไทย และมีความเสียหายแกบานเรือน 4,800 หลัง และระบบสาธารณูปโภคที่อยูใน

บริเวณชายฝงทะเลเสียหายเปนอยางมากในบริเวณพ้ืนที่ 6 จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2548) 

สนึามมิพีลงัมหาศาลท้ังจากความสูงของคล่ืนและจากความเร็วของกระแสน้ำ ทัว่โลกจึง

แนะนำใหหลีกเลี่ยงการปลูกสรางอาคารในบริเวณใกลชายฝงที่มีภัยสึนามิ หากจะกอสราง

อาคารดังกลาวใหปลอดภัย ตองมีการคำนวณออกแบบโดยวิศวกรผูชำนาญ   ขอแนะนำที่ใหใน

เอกสารน้ีจึงเปนขอแนะนำเบ้ืองตนเพื่อใหอาคารมีภูมิตานทานภัยสึนามิขั้นต่ำ เพื่อที่จะลดความ

เสียหายแกโครงสรางไดบางจากภัยสึนามิระดับปานกลาง (ความสูงน้ำทวมไมเกิน 9 เมตร) อันจะชวยให

สามารถซอมแซมอาคารไดเร็วขึ้นหลังเกิดภัย ทำใหลดการสูญเสีย นำไปสูการฟนฟูดานเศรษฐกิจได

เร็วขึ้น

*ปจจุบัน  นักวิทยาศาสตรจำนวนมากรายงานขนาดแผนดินไหวน้ีเปนขนาด 9.2 หนวยโมเมนต
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การออกแบบอาคารใหตานทานภัยสึนามิได ตองมีการคำนวณออกแบบ
โดยวิศวกรผูชำนาญ อาคารที่ไดรับการกอสรางตามขอแนะนำในเอกสารน้ี

จึงไมไดหมายความวาจะปลอดภัยจากภัยสึนามิได 
แตจะเกิดความเสียหายนอยกวาอาคารท่ีมิไดพิจารณาตามขอแนะนำน้ี

เม่ือเกิดสึนามิประชาชนจึงควรอพยพไปสูที่สูง
หรือไปยังอาคารอพยพท่ีมั่นคงแข็งแรง

รูปที่ 1 ตัวอยางรูปแปลนของอาคารท่ีไมควรและควรเลือก 

✘

✓
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ควรหลีกเล่ียงรูปแบบอาคารและระบบโครงสรางท่ีไมด ีซึง่จะเสียหายไดมากกวาอาคาร

ที่มีระบบโครงสรางที่ดี เชน อาคารท่ีมีลักษณะไมสม่ำเสมอในแปลน (รูปตัว T หรือตัว L ฯลฯ) 
อาคารท่ีมีเสาเล็กเกินไปหรือเสาประเภทเสาส้ัน อาคารท่ีมีสวนท่ีแข็ง เชน ปลองลิฟตวางเย้ือง

ศูนยมาก เปนตน อาคารที่มีลักษณะไมดีดังกลาวเสียหายไดแมเกิดภัยธรรมชาติไมรุนแรงมากนัก

2.2 หากใชผงัอาคารเปนรปูวงกลมหรอืแปดเหลีย่มไดจะชวยลดแรงจากการกระทำจาก

สึนามิลงไดราวรอยละ 20  (รูปที่ 2) แตในทางปฏิบัติควรคำนึงถึงปจจัยอื่นๆ ดวย เชน การใชสอย

พื้นที่ใหไดเต็มที่ เปนตน

✓

รูปที่ 2 รูปแบบแปลนอาคารท่ีลดแรงจากสึนามิ

2.3 ควรหนัอาคารดานแคบ(ตามผัง)เขาหาแนวท่ีสนึามสิามารถปะทะได ซึง่จะทำให

แรงกระทำจากสึนามินอยกวากรณีที่หันอาคารดานยาวเขาปะทะสึนามิ (รูปท่ี 3)
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✘ ✓

รูปท่ี 3 การหันอาคารดานแคบในทิศทางการไหลของสึนามิจะลดแรงจากสึนามิ

2.4 หากอาคารจำเปนตองมีผนงั ควรมีพืน้ทีช่องเปดดานปะทะน้ำของช้ันท่ีนำ้ทวมถึง

ไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ผนัง

รูปท่ี 4  (ก) ความเสียหายของผนังที่ไมมีชองเปดเนื่องจากแรงเฉือนทะลุ (หาดกมลา จ. ภูเก็ต)
 (ข) ผนังอิฐกอที่มีชองเปดแทบไมเสียหาย (เขาหลัก  จ. พังงา)

(ก) (ข)
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จากการสำรวจความเสยีหายของอาคารจากเหตกุารณสนึามปิ 2547 พบวาอาคารทีม่ี

ผนังแบบไมมีชองเปดจะมีความเสียหายแบบทะลุ และแรงเฉือนที่ถายสูโครงสรางเสาจากผนังที่ไมมี

ชองเปดจะมีคามาก อาจทำใหโครงสรางเสาเกิดการวิบัติได ดังรูปที่ 4(ก) ในขณะที่ผนังที่มีชองเปด

เพียงพอนอกจากจะไมเสียหายแลว สวนของโครงสรางยังมีความเสียหายนอยตามไปดวย ดังรูป

ที่ 4(ข)

2.5 ในชัน้ทีน่ำ้ทวมถึง หากผนังทำดวยอิฐกอ ผนงัทีค่อนขางต้ังฉากกับทศิทางการไหล

ของกระแสน้ำควรกอดวยอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตมวลเบา ความหนารวมปูนฉาบ

ไมเกิน 10 เซนติเมตร และมีเหล็กเดือยขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตรยึดผนังกับเสาหาง

ไมนอยกวา 40 เซนติเมตร โดยประมาณโดยฝงในเสาราว 10 เซนติเมตร (ไมงอขอ)

โดยหลักการ ผนงัทีส่ามารถพังทลายไดจะชวยลดความเสียหายในโครงสรางหลักได

ดังแสดงในรูปที่ 5(ก) จากการสำรวจความเสียหายในสึนามิป 2547 พบวาโดยทั่วไปผนังทึบ

ที่มีรายละเอียดดังกลาวขางตน (ซึ่งเปนแนวปฏิบัติทั่วไปอยูแลว) และคอนขางต้ังฉากกับ

ทิศทางการไหลของกระแสน้ำ พังทลายได เมื่อรับแรงปะทะจากสึนามิทำใหลดแรงเฉือน

ที่ถายเขาสูเสา และลดแรงดันน้ำที่จะกระทำตอโครงสรางหลัก โครงสรางจึงไมเกิดความเสียหาย

รุนแรงดังแสดงในรูปที่ 5(ข) และ 5(ค) แตในรูปที่ 6 เปนผนังท่ีไมพังทลายทันที ทำใหมีการถายแรง

เขาสูเสา ทำใหโครงสรางเสามีความเสียหาย  นอกจากนี้แรงมหาศาลจากสึนามิที่ถายไปยังอาคารนี้

ยังอาจทำใหเกิดการวิบัติของอาคารโดยการเลื่อนไถลของฐานราก (ในกรณีเปนฐานแผ) หรือ

การพลิกคว่ำอีกดวย  ดังมีตัวอยางที่เกิดขึ้นมาแลว
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(ก)

รูปที่ 5 ผนังที่สามารถพังทลายไดจะชวยลดความเสียหายในโครงสรางหลักได

 (ก) แนวความคิดของผนังที่แตกสลายไดเม่ือมีแรงปะทะระดับหนึ่ง

       (ข) ความเสียหายของโครงสรางหลักลดลงเม่ือกำแพงแตกสลาย

(ค) ความเสียหายในอาคารไมรนุแรง ถาผนังกออฐิยดึตอกบัเสาไมแข็งแรง 

 (เขาหลัก จ.พังงา)

(ข) (ค)
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(ก) (ข)

รูปที่ 6 ความเสียหายในโครงสรางหลักเน่ืองจากการถายแรงจากผนัง

 (ก)  กำแพงที่ไมสามารถพังทลายไดถายแรงไปยังโครงสรางหลัก

 (ข)  ความเสียหายในเสาเน่ืองจากแรงเฉือนที่ถายมาจากผนังกออิฐ 

  (หาดกมลา จ. ภูเก็ต)

2.6 ไมควรมีหองใตดิน เวนแตหองลิฟต หองเครื่อง หรือถังเก็บน้ำใตดิน

เน่ืองจากในเหตกุารณสนึามเิมือ่ป 2547 มผีูเสยีชวีติจำนวนมากในหองใตดนิของหาง

สรรพสินคาแหงหนึ่ง เพราะประชาชนพยายามลงไปนำรถออกจากหองใตดิน หองใตดินจึงเปน

บริเวณท่ีมีความเส่ียงตอการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินมากหากเกิดภัยพิบัติสึนามิ ถึงแมวาจะมีระบบ

เตือนภัยก็ตาม เนื่องจากในความเปนจริง ผูคนในหองใตดินอาจไมไดยินเสียงเตือนภัย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกรณีของการใชหองใตดินเปนสถานบันเทิง เชน คาราโอเกะ เปนตน นอกจากนั้นระบบ

เตือนภัยเปนระบบที่สลับซับซอนและตองมีการซอมบำรุงอยางดีตลอดอายุการใชงาน หากเกิดความ

ผิดพลาด หรือขัดของจากสาเหตุใดก็ตาม การเตือนภัยก็จะไมไดผล

✘
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   3. ระบบโครงสราง

3.1 โครงสรางควรใชวสัดทุีม่นีำ้หนักและมีความแข็งแรง เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ไมแนะนำใหใชโครงสรางไม

3.2 ระบบโครงสรางท่ีดีควรจะมีการยึดโยงท่ีหัวเสาทุกตนดวยองคอาคาร 

(เชน คาน หรือพื้น ) รวมถึงคานคอดินยึดบริเวณโคนเสาทุกตนท้ังสองทิศทางใหมั่นคง 

(รูปที่ 7 (ก))

รูปที่ 7  (ก)  ลักษณะอาคารที่มีการยึดโยงที่ระดับหัวเสาและคานคอดิน (UNDP, 2007)

 (ข)  ความเสียหายตอองคอาคารที่ไมมีการยึดโยงหัวเสาใหมั่นคง 

   (บานบางเนียง พังงา ระดับน้ำสูงประมาณ 3 เมตรจากพื้นดิน)

การยดึโยงเสาทกุตนทีห่วัเสาและโคนเสาเพือ่ใหเสามคีวามสามารถทนแรงกระแทกจาก

กระแสน้ำไดมากขึ้น หากหลังคาเปนโครงสรางไมหรือเหล็กควรมีชิ้นสวนทแยงยึดระนาบของคาน

ที่หัวเสา (ดูรูปที่ 7(ก)) โครงสรางที่เสาไมมีการยึดโยงที่หัวเสาใหมั่นคง จะเสียหายไดงาย ดังเชน

ที่แสดงในรูปที่ 7(ข) นอกจากนี้อาคารที่มีระบบดังกลาวขางตนโดยที่คานคอดินมีความลึกพอเพียง 

✘✓
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จะชวยยึดโครงสรางใหมีลักษณะคลายกลอง  ซึ่งจะมีพฤติกรรมดีขึ้นมาก และชวยปองกันการวิบัติ

แบบตอเนื่อง ในกรณีที่ฐานรากใดฐานรากหนึ่งวิบัติไปจนฐานรากลอยจากการกัดเซาะดิน

ใตฐานรากจะมีการกระจายแรงจากสวนท่ีวิบัติไปสูฐานอ่ืนลงสูพื้นดิน ทำใหโครงสรางไมเกิดการวิบัติ

ในทันที ดังตัวอยางในรูปที่ 8 (ก) แตถาฐานรากไมไดรับการปรับปรุงซอมแซมโดยเร็ว กระแสน้ำ

จะทำใหเกิดการกัดเซาะดินใตฐานรากมากข้ึนจนทำใหอาคารเกิดการวิบัติได ดังรูปท่ี 8 (ข)

รูปที่ 8  ความเสยีหายของอาคารจากการกดัเซาะใตฐานราก (หาดกมลา จ. ภเูกต็)

 (ก) อาคารทีม่รีะบบโครงสรางทีด่ ียงัไมพงัทลายจากสนึามถิงึแมดนิฐานราก

  ถูกกัดเซาะ

 (ข)  อาคารพังทลายหลังจากผานไป 1 เดือน

3.3 ในกรณีทีใ่ชชิน้สวนสำเร็จรปูจะตองมวีศิวกรออกแบบช้ินสวนรวมท้ังการยึดตอของ

ชิ้นสวนอาคารใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม มิฉะน้ันอาคารจะไมมีความมั่นคงแข็งแรงและเสียหายได

เมื่อเกิดสึนามิ

(ก) (ข)
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ชิน้สวนสําเร็จรูป  โครงขอแข็ง 

 (ก)  ควรเลือกใช (ข)  ตองมกีารออกแบบรอยตอใหดเีปนพเิศษ

รูปที่ 9  (ก) ลักษณะของอาคารในระบบโครงข้อแข็ง   (ข) ระบบช้ินส่วนสำเร็จรูป

รูปที่ 10 แผนพื้นสำเร็จรูปที่ถูกสึนามิดันใหหลุดจากคาน

โครงขอแข็ง ชิ้นสวนสำเร็จรูป
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ชิ้นสวนอาคารสำเร็จรูป เชน พื้นสำเร็จรูป เสาสำเร็จรูป ไมเหมาะที่จะนำมาใช

ในบริเวณที่สึนามิเขาถึงได จึงควรกอสรางดวยโครงขอแข็ง หรือโครงที่มีการยึดชิ้นสวนตางๆเขาดวย

กันอยางแข็งแรง (รูปที่ 9)  ทาเรือประมงที่บานน้ำเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา ดังแสดงในรูปที่ 10 

ใชระบบพื้นสำเร็จรูป ซึ่งจะเห็นวาแผนพื้นถูกแรงดันยกใหหลุดออกจากคานซึ่งเปนฐานรองรับ และ

บางสวนแตกออกลอยไปกับกระแสน้ำซึ่งอาจเปนอันตรายตอสิ่งกอสรางและผูคนได

ในการกอสรางอาคารท่ีใชระบบช้ินสวนสำเร็จรูป จะตองมีวิศวกรออกแบบชิ้นสวน

รวมทั้งรายละเอียดการยึดตอช้ินสวนอาคารสำเร็จรูปใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

มิฉะน้ันอาคารจะไมมีความมั่นคงแข็งแรง และเสียหายไดมากเมื่อถูกสึนามิปะทะ

   4. ฐานราก

4.1 ในบริเวณท่ีมคีวามเส่ียงตอการกัดเซาะของดินฐานรากจากสึนามิ ฐานรากควร

เปนเสาเข็มหยั่งลงไปในช้ันดินแนน

4.2 หากเปนฐานรากแผ ตองฝงในชัน้ดนิเดมิทีแ่นนและมัน่คงใหลกึกวาความลกึท่ีกระแส

น้ำสามารถกัดเซาะดินใตฐานรากได แตไมควรนอยกวา 1.5 เมตร และควรขยายตอมอใหมี

ขนาดไมเล็กกวา 25 เซนติเมตร (รูปที่ 11)
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รูปที่ 11 ฐานรากแผตองฝงในชั้นดินเดิมที่แนนและมั่นคง

รูปท่ี 12  (ก)  การกัดเซาะทรายใตฐานรากเนื่องจากการพังทลายของกำแพงกันดิน (กมลา จ. ภูเก็ต)
   (ข)  การกัดเซาะของดินถมรอบฐานรากที่ไมมีการบดอัดที่ดีพอ (เขาหลัก จ. พังงา)

✘ ✓

(ก) (ข)

ชั้นดินหลวมหรือดินถม
ไมนอยกวา 1.50 เมตร

ดินเดิมที่แนน
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ขอเท็จจริงสำหรับขอแนะนำน้ีมาจากผลสำรวจความเสียหายในสึนามปิ 2547 ซึง่พบวา 

อาคารจำนวนมากที่อยูตามชายฝงทะเลใชฐานรากแผที่อยูบนชั้นดินทราย เมื่อกำแพงกันดินซึ่งใชยก

ระดับอาคารและเพื่อปองกันการกัดเซาะ เกิดการวิบัติ ทรายที่อยูใตฐานรากก็จะถูกกัดเซาะและพัด

พาไป ฐานรากจึงไมมีที่รองรับ เชน ที่หาดกมลา จ.ภูเก็ต (รูปที่ 8(ก) และ12(ก)) แหลมปะการัง 

จ.พังงา และเกาะพีพี จ.กระบ่ี ในบางบริเวณที่ใชดินถมฐานรากโดยไมมีการบดอัดเทาที่ควร สึนามิ

ทำใหเกิดการกัดเซาะฐานรากท่ีอยูหางจากริมชายฝงได ดังตัวอยางอาคารใน รูปท่ี 12 (ข)  ซึ่งเปน

อาคารท่ีอยูหางจากชายฝงประมาณ 100 เมตร 

 4.3  ควรเสริมเหล็กเดือยยึดเสาเข็มกับแปนหัวเสาเข็ม  และควรสกัดหัวเสาเข็มสวนที่

บอบช้ำจากการตอกเสาเข็มออก  (รูปที่ 13)

รูปที่ 13 แสดงเหล็กเสริมยึดเสาเข็มและฐานราก

ตองเสริมเหล็กเดือยใหยึด
เสาเข็มและฐานราก
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   5.  เสา

5.1 ขนาดของเสาอาคารควรมขีนาดหนาตดัดานแคบไมนอยกวา 20 เซนตเิมตร 

(สำหรับอาคารไมเกิน 2 ชั้น และเสาหางกันไมเกิน 4 เมตร) และระยะเรียงในแนวด่ิงระหวาง

เหล็กปลอกไมควรเกิน 15 เซนติเมตรสำหรับเสาขนาด 20 เซนติเมตร x 20 เซนติเมตร 

และสวนปลายยื่นของของอเหล็กปลอกไมควรนอยกวา 6 เทาของเสนผานศูนยกลาง

เหล็กปลอกแตไมควรนอยกวา 5 เซนติเมตร (รูปที่ 14) เสนผานศูนยกลางเหล็กปลอก 

ตองมีขนาดไมเล็กกวา 6 มิลลิเมตร (ขนาดเต็ม)

รูปท่ี 14 สวนปลายย่ืนของของอเหล็กปลอกควรมีความยาวที่เพียงพอ
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รูปที่ 15 (ก) เสาเล็กเกินไปหักเสียหายจากสึนามิ (จ.ภูเก็ต)
(ข) ความเสียหายในเสาเน่ืองจากแรงกระแทกจากวัตถุที่ถูกพัดลอยตามน้ำมา (แหลมปะการัง จ.พังงา)

รูปท่ี 16  ตัวอยางเสาที่มีระยะเรียงของเหล็กปลอก (แสดงดวยลูกศรในรูป) หางมากเกินไป

(ก) (ข)

(ก) (ข)

เหล็กปลอก
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จากการสำรวจพบวา เสาที่มีหนาตัดขนาดเล็กเชน หนาตัด 15 เซนติเมตร x 15 

เซนติเมตร มักจะวิบัติที่ระดับน้ำสูงประมาณ 2.5 เมตร หรือมากกวานั้น (ดูรูปท่ี 15) อีกทั้งพบวามี

การเสริมเหล็กปลอกในเสานอยเกินไป เชน ใชปลอกเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร 

วางหาง 15 � 20 เซนติเมตร (รูปที่ 16)  เนื่องจากเสาเปนสวนสำคัญของอาคารเพราะแบกรับ

น้ำหนักพื้นสงตอไปฐานราก และหากเสามีขนาดเล็กเกินไปจะเสียหายงาย และถาเสาหัก อาคารก็จะ

พังลงมา ดังน้ันจึงควรเพิ่มขนาดและเพ่ิมปริมาณเหล็กปลอกรัดแกนเสาเพ่ือใหเสามีพฤติกรรมดีขึ้น 

เสาอาคารท่ีอาจถกูสนึามิทวมถงึอาจไดรบัแรงกระแทกจากวัตถทุีล่อยมาตามกระแสนำ้ท่ี

แรงดวย ทำใหเกิดการวิบัติของเสา ดังตัวอยางในรูปที่ 15(ข) ดังนั้นหากขยายขนาดหนาตัดขั้นต่ำ

ของเสาและคำนึงถึงรายละเอียดเหล็กเสริมดังที่แนะนำจะชวยใหเสาและโครงสรางมีความสามารถ

ตานทานข้ันต่ำตอแรงกระแทกจากวัตถุที่ถูกสึนามิพัดมาไดดีขึ้น
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รูปที่ 17 ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จุดตอ  (หาดกมลา จ. ภูเก็ต)

รูปท่ี 18 ควรมีการฝงเหล็กจากช้ินสวนหนึ่งไปอีกชิ้นสวนหนึ่งอยางเพียงพอ

ควรมีระยะทาบ 35 เทาของขนาด
เสนผานศูนยกลางเหล็กเสริม
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การวบิตัขิองอาคารเนือ่งจากการวบิตัทิีจ่ดุตอดงัตวัอยางในรปูที ่17 แสดงใหเหน็วามี

เหล็กยึดชิ้นสวนและระยะทาบเหล็กเสริมที่จุดตอไมเพียงพอ สงผลใหกำลังจุดตอลดนอยลง จึงไม

สามารถตานทานแรงท่ีเกิดจากสึนามิได สงผลใหเกิดการวิบัติในท่ีสุด  การยึดตอช้ินสวนที่ถูกตอง

จึงควรมีรายละเอียดและมีระยะทาบที่พอเพียงดังตัวอยางในรูปท่ี 18

เหลก็เสรมิทีร่อยตอระหวางเสาและฐานรากเปนสิง่จำเปนท่ียดึโครงสรางสวนบนกบัสวน

ลางเขาไวดวยกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงสรางท่ีจมอยูใตน้ำ จะมีแรงยกตัวกระทำทำใหอาคารอาจ

หลุดลอยออกจากฐานรากได ดังนั้นจึงจำเปนตองใสเหล็กเดือยจากเสาลวงลงไปในฐานรากใหมี

เนื้อที่เหล็กและระยะฝงพอเพียงที่จะตานทานแรงดึงที่เกิดขึ้น 

6.3 ควรตอทาบเหล็กเสาท่ีระดบัเหนอืพืน้ประมาณหน่ึงในหกของความสูงของเสา และไม

ควรตอทาบกันเกินครึ่งหนึ่งของเหล็กเสริมทั้งหมดที่ระดับเดียวกัน เนื่องจากการตอทาบเหล็กบริเวณ

โคนเสาทำใหขอตอเปนจุดออนและวิบัติไดงาย (รูปที่ 19)

รูปท่ี 19 (ก) แสดงการตอทาบเหล็กเสริมที่ระดับเดียวกันใกลโคนเสาซึ่งเปนวิธีที่ไมถูกตอง
 (ข) แสดงการตอทาบเหล็กเสริมที่ถูกตอง

✘ ✓
บริเวณทาบตอเหล็กเสา
อยูหางจากหลังพื้นหรือ
ทองคานไมนอยกวา H/6

คาน

คาน

(ก) (ข)



  (ก)          (ข) 

จันทนั จันทนั

เสาคอนกรตี 

สลักเกลียว 

เหล็กฉากฝงในเสา 

อะเส 
                            (ควรเพิ่ม 
  เหล็กปลอกรดัหัวเสา50%) 
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   7. โครงหลังคา

7.1 ควรหลีกเล่ียงโครงไมหรือโครงเหล็ก ถาเปนไปไดควรใชหลังคาคอนกรีต

เสริมเหล็กแทน 

7.2 หากหลีกเลีย่งการใชโครงหลังคาไมหรอืเหล็กไมได จะตองยดึจนัทัน แป ฯลฯ เขากบั

ฐานรองรับใหมั่นคง ดังตัวอยางในรูปที่ 20 โดยควรเพิ่มจำนวนหรือขนาดของสลักเกลียว 

(หรือที่ชาวบานเรียกกันวานอต) จากท่ีปฏิบัติกันในปจจุบัน โครงหลังคาท่ีไมมีการยึดกับฐานรองรับ

จะเสียหายไดงายจากภัยธรรมชาติ

รูปท่ี 20  (ก) โครงหลังคาที่ไมมีการยึดกับฐานรองรับเสียหายไดงายจากภัยธรรมชาติ (UNDP, 2007)
 (ข) ลักษณะการยึดโครงหลังคากับฐานรองรับที่ถูกตอง

✘ ✓
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รูปที่ 21 ตัวอยางรอยตอที่ไมเปนเนื้อเดียวกันจากการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน

รอยตอเสาคอนกรีต
ไมเปนเนื้อเดียวกัน
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