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ค�ำน�ำ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 นาฬิกา ศูนย์กลางอยู่บริเวณ
ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แผ่นดินไหวมีขนาด 6.3 ริกเตอร์ ท�ำให้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เสียหายจ�ำนวนมาก โดยอาคารที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นอาคารอยู่อาศัยขนาดเล็กที่ก่อสร้างโดยช่างฝีมือพื้นบ้าน
ซึ่งตามกฎกระทรวง ก�ำหนดการรับน�้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้ า นทานแรงสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหว พ.ศ. 2550 ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง อาคารในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว
อี ก ทั้ ง ในปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม่ มี คู ่ มื อ หรื อ ข้ อ แนะน� ำ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น การเฉพาะ หากเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ รุ น แรง
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย ของประชาชนจากการก่ อ สร้ า งอาคารในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหว
ของประเทศไทยได้
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ในฐานะหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย มี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ล
บ� ำ บั ด ทุ ก ข์ บ� ำ รุ ง สุ ข ให้ กั บ ประชาชนในด้ า นงานอาคาร และได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ชี วิ ต
ร่ า งกาย และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนจากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การก่ อ สร้ า งอาคารขนาดเล็ ก
ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวขึ้ น โดยมี เ นื้ อ หาประกอบด้ ว ย ความรู ้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ แผ่ น ดิ น ไหว ข้ อ แนะน� ำ
ในการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว มาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
และมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการออกแบบอาคารเพื่ อ ต้ า นทานการสั่ น สะเทื อ นของแผ่ น ดิ น ไหว
โดยมี ร ายละเอี ย ดพร้ อ มภาพประกอบอย่ า งชั ด เจนท� ำ ให้ ง ่ า ยต่ อ การเข้ า ใจและสามารถน� ำ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้
ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของอาคาร ผู้ด�ำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนผู้ออกแบบอาคารสามารถน�ำคู่มือฉบับนี้
ไปใช้ ป ระกอบในการออกแบบและก่ อ สร้ า งอาคารขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แผ่ น ดิ น ไหวได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า โครงสร้างอาคารจะมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยในการใช้งาน

      

(นายมณฑล สุดประเสริฐ)                    
                 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
นายมณฑล  สุดประเสริฐ
นายเชตวัน  อนันตสมบูรณ์
นายเกียรติศักดิ์  จันทรา
นายมเหศวร  ภักดีคง
นางสาวศิระภา  วาระเลิศ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รักษาการในต�ำแหน่งวิศวกรใหญ่
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่ปรึกษาและคณะท�ำงาน
ดร.เสถียร  เจริญเหรียญ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ประธานคณะท�ำงาน
นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

คณะท�ำงาน
นายอนวัช  บูรพาชน
นายพรชัย  สังข์ศรี
นางสาวสุรีย์  ประเสริฐสุด
นายสิทธิภัทร  ปาละนันทน์
นายธนู  ศรีปุงวิวัฒน์

รักษาการในต�ำแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาช�ำนาญการ
วิศวกรโยธาช�ำนาญการ

เลขานุการและคณะท�ำงาน
ดร.ทยากร  จันทรางศุ

วิศวกรโยธาช�ำนาญการ    

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท�ำงาน
นายธีรภัทร  สุนทรชื่น   
นายวรกร  ขณะรัตน์       

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

สารบัญ
ส่วนที่

หน้า

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
1.1 สาเหตุของแผ่นดินไหว
1.2 ขนาดของแผ่นดินไหว
1.3 ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว
1.4 ผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้
1.5 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

   
   
   
   
   
   

  2
  2
  2
  3
  4
  8

2. ข้อแนะน�ำในการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
2.1 การเลือกต�ำแหน่งที่ตั้งอาคาร
2.2 รูปทรง ลักษณะ และสัดส่วนของอาคาร
2.3 ช่องเปิดของอาคาร
2.4 ระบบโครงสร้าง
2.5 ผนังก่ออิฐ
2.6 วัสดุก่อสร้างอาคาร

   
   
  
  
  
  

10
10
12
14
16
22
25

3. มาตรฐานเกี่ยวกับวัสดุโครงสร้างส�ำหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก

  

25

4. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

28

เอกสารอ้างอิง

30

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

1

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
บทน�ำ
“เหตุการณ์แผ่นดินไหว” ปัจจุบันนับวันจะเป็นภัยธรรมชาติที่ใกล้ตัวมนุษยชาติมากยิ่งขึ้น โดยระยะเวลา
หลายปีทผี่ า่ นมาเกือบทุกภูมภิ าคของโลกต่างประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยครัง้ และยิง่ จะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ตามล�ำดับ ประเทศไทยเองก็เป็นอีกประเทศหนึง่ ทีม่ พี นื้ ทีเ่ สีย่ งต่อภัยแผ่นดินไหวอยูห่ ลายพืน้ ที่ ซึง่ การเกิดแผ่นดินไหว
แต่ละครัง้ นัน้ ส่งผลกระทบต่อประเทศทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
เวลา 18.08 น. แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ซึ่งมีต�ำแหน่งศูนย์กลางอยู่บริเวณอ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ท�ำให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างจ�ำนวนมากได้รบั ความเสียหายและพบว่าอาคารทีเ่ สียหายส่วนมากเป็นอาคารเอกชนขนาดเล็ก
โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนขนาดเล็กทีไ่ ม่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมให้ตอ้ งได้รบั การออกแบบ ต้านทานแรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่ น ดิ น ไหวตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร อี ก ทั้ ง เป็ น อาคารที่ ไ ม่ เข้ า ข่ า ยงานวิ ศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มแี นวทาง หรือข้อแนะน�ำเกีย่ วกับการก่อสร้างอาคาร
ประเภทดังกล่าวในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่ชัดเจน กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการก� ำ หนดมาตรฐานความปลอดภั ย ในการก่ อ สร้ า งอาคาร จึ ง ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การก่ อ สร้ า งอาคารขนาดเล็ ก
ในพื้ น ที่ เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวนี้ขึ้น โดยมี เ นื้ อ หาประกอบด้ วย ความรู ้ พื้ นฐานเกี่ ย วกั บแผ่ นดิ นไหว ข้ อ แนะน� ำ
ในการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก มาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก และมาตรฐานการออกแบบทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผ่นดินไหวเพิม่ มากยิง่ ขึน้
และยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวเป็นการเฉพาะ โดยการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำ
ในคู ่ มื อ นี้ เ ป็ น การเพิ่ ม สมรรถนะในการต้ า นทานแผ่ น ดิ น ไหวของอาคารขนาดเล็ ก อั น เป็ น การบรรเทาหรื อ
ลดความเสียหายของอาคาร จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดรุนแรงลงได้ในระดับหนึง่ กรณีหากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการ
ออกแบบอาคารขนาดเล็กให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ในระดับที่สูงขึ้น ให้ปรึกษาวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป
อาคารที
อาคารที่ม่มีคีความสู
วามสูงงน้น้ออยกว่
ยกว่าาสามชั
สามชั้น้น
    อาคารที
    อาคารที่ช่ชั้นั้นใดชั
ใดชั้น้นหนึ
หนึ่ง่งมีมีคความสู
วามสูงง
    น้
    น้ออยกว่
ยกว่าา44เมตร
เมตร
อาคารที
อาคารที่ม่มีชีช่ว่วงคานน้
งคานน้ออยกว่
ยกว่าา55เมตร
เมตร
รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปทรงอาคารที่ไม่เข้าข่ายงานวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
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1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
1.1 สาเหตุของแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอย่างฉับพลันท�ำให้พลังงานความเครียดที่สะสม
อยู่ในเปลือกโลกสลายออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานเสียง รวมถึงคลื่น การสั่นสะเทือน
(seismic wave) ซึง่ คลืน่ การสัน่ สะเทือนดังกล่าวจะส่งผลให้อาคารในบริเวณทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกิดการสัน่ สะเทือนตามไปด้วย
และหากการสั่นสะเทือนมีความรุนแรงมากพอก็อาจสร้างความเสียหายกับอาคารได้

จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเหนือพื้นดิน (Epicenter)

คลื่นการสั่นสะเทือน
ความลึก
ชั้นหิน

ชั้นดิน
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว
(Hypocenter)
ชั้นหิน

1.2 ขนาดของแผ่นดินไหว
ขนาดของแผ่นดินไหว (magnitude) เป็นค่าปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่แผ่นพื้นโลกปลดปล่อย
ออกมาในรูปของการสั่นสะเทือน ซึ่งค�ำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ได้จากเครื่องมือ
ตรวจวัดแผ่นดินไหว โดยเป็นค่าปริมาณทีบ่ ง่ ชีข้ นาด ณ บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีหน่วยวัดเป็น ริกเตอร์ ขนาดของ
แผ่นดินไหวสามารถจ�ำแนกตามขนาดริกเตอร์ได้ 5 ขนาด ด้วยกัน ดังนี้
(1)   แผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก (micro earthquake) มีขนาดระหว่าง 2.0 ถึง 3.4 ริกเตอร์
(2)   แผ่นดินไหวขนาดเล็ก (small earthquake) มีขนาดระหว่าง 3.5 ถึง 4.8 ริกเตอร์
(3)   แผ่นดินไหวขนาดกลาง (moderate earthquake) มีขนาดระหว่าง 4.9 ถึง 6.1 ริกเตอร์
(4)   แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (major earthquake) มีขนาดระหว่าง 6.2 ถึง 7.3 ริกเตอร์
(5)   แผ่นดินไหวขนาดใหญ่มาก (great earthquake) มีขนาดตั้งแต่ 7.4 ริกเตอร์

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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1.3 ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว
ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว (earthquake intensity) เป็นระดับความรุนแรงวัดได้จากปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นขณะเกิดแผ่นดินไหวและหลังเกิดแผ่นดินไหวของแต่ละพื้นที่ เช่น ความรู้สึกของผู้คน ลักษณะการสั่นไหว
ของวัตถุ ความเสียหายของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะทางกายภาพของพื้นดินที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเหตุการณ์เดียวกันอาจจะแตกต่างกันได้
ความรุนแรงแผ่นดินไหวมีด้วยกันหลายมาตราวัด แต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ มาตราเมอร์แคลลี (modified
Mercalli intensity scale) ที่พัฒนาโดย Harry Wood และ Frank Neumann ชาวอเมริกันในปี ค.ศ. 1931 และ
ได้รับการปรับปรุงในภายหลังโดย Charles Francis Richter ซึ่งมี 12 ระดับ เรียงล�ำดับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ที่รุนแรงน้อยที่สุดจนถึงรุนแรงมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์แคลลี (MMI scale)
ระดับ

ลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้น

I

ไม่รู้สึกสั่นไหว หรือ ยากต่อการรับรู้ว่ามีการสั่นไหว

II

บางคนรู้สึกถึงการสั่นไหวได้ในขณะอยู่เฉย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ชั้นบน ๆ ของอาคาร วัตถุที่แขวนอยู่อาจจะแกว่ง

III

ผู้อยู่ในอาคารรู้สึกถึงการสั่นไหวได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ชั้นบน ๆ ของอาคาร แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกว่ามี
แผ่นดินไหวเกิดขึ้น รถยนต์ที่จอดอยู่กับที่อาจสั่นไหวเล็กน้อย ความรู้สึกการสั่นเปรียบเสมือนรถบรรทุกแล่นผ่าน

IV

ในเวลากลางวันผู้คนในอาคารรู้สึกถึงการสั่นไหวมาก แต่ผู้อยู่นอกอาคารมีเพียงบางคนจะรู้สึก ในเวลากลางคืนบาง
คนจะตื่นจากการนอนหลับเนื่องจากการสั่นไหว จานชาม หน้าต่าง ประตูสั่น ก�ำแพงเกิดเสียงดังแครก ความรู้สึก
การสั่นเปรียบเสมือนรถบรรทุกพุ่งชนอาคาร รถยนต์ที่จอดอยู่กับที่สั่นไหวอย่างชัดเจน

V

เกือบทุกคนรูส้ กึ ได้ถงึ การสัน่ ไหว หลายคนทีน่ อนหลับอยูต่ กใจตืน่ จานชามและกระจกอาจแตกได้ วัตถุทไี่ ม่มนั่ คงล้มคว�ำ่

VI

ทุกคนรูส้ กึ ถึงการสัน่ ไหว หลายคนตกใจกลัว เครือ่ งเรือนหนักบางชิน้ เคลือ่ นที่ เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยกับอาคาร

VII

อาคารที่ออกแบบและก่อสร้างมาดีไม่ถือว่าเสียหาย แต่เกิดความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลางกับอาคารสิ่งก่อสร้าง
ธรรมดาทั่วไป และเกิดความเสียหายมากกับอาคารที่ออกแบบและก่อสร้างมาไม่ดี

VIII

อาคารที่ออกแบบไว้อย่างดีพิเศษจะเสียหายเล็กน้อย อาคารธรรมดาทั่วไปจะเสียหายมากและบางส่วนของอาคาร
พังทลาย ส่วนอาคารที่ออกแบบไม่ดีจะเสียหายอย่างหนัก สิ่งของหนักจะล้มคว�่ำได้

IX

อาคารที่ออกแบบไว้อย่างดีพิเศษจะเสียหายมาก โครงสร้างที่ออกแบบมาดีจะเอนเอียง อาคารธรรมดาทั่วไป
จะเสียหายอย่างหนักและบางส่วนพังทลาย ตัวอาคารเคลื่อนออกจากฐานราก พื้นดินแยกอย่างชัดเจน ท่อใต้ดินแตก

X

โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่จะพังทลาย รางรถไฟบิดงอ ดินถล่มบริเวณพื้นที่ลาดชัน

XI

สิ่งก่อสร้างพังเสียหายเกือบหมด สะพานพังทลาย รางรถไฟบิดงออย่างมาก

XII

ทุกสิ่งพังเสียหายทั้งหมด พื้นดินมีสภาพเป็นลูกคลื่น เส้นแนวระดับสายตาบิดเบน วัตถุสิ่งของกระเด็นขึ้นในอากาศ

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

4
1.4 ผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้
     1.4.1 อาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย
อาคารบ้านเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอาจเกิดความเสียหายจากการโยกตัวกลับไป-มา และหากเกิดแผ่นดินไหว
ที่มีความรุนแรง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงก็อาจพังทลายลงมาได้

รูปที่ 2 ความเสียหายของอาคารบ้านเรือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557

     1.4.2 การเกิดอัคคีภัย
จากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวในต่ า งประเทศหลายครั้ ง พบว่ า ภายหลั ง การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ รุ น แรง
มักเกิดอัคคีภัยตามมา ดังนั้นจึงควรเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเมื่อเหตุแผ่นดินไหว
สิ้นสุดให้รีบปิดระบบไฟฟ้าและเตาแก๊สภายในอาคาร  หากกระท�ำได้อย่างปลอดภัย

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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   1.4.3 เครื่องเรือนหรือสิ่งของล้มคว�่ำหรือร่วงหล่น
เครือ่ งเรือนหรือสิง่ ของทีแ่ ขวนหรือตัง้ อาจมีการล้มคว�ำ่ หรือร่วงหล่น รวมทัง้ กระจกของช่องเปิดต่าง ๆ เช่น
ประตู หน้าต่าง อาจแตกและร่วงหล่นไปเป็นอันตรายต่อผูค้ นได้ ดังนัน้ จึงควรเตรียมความพร้อมโดยการยึดเครือ่ งเรือน
หรือสิ่งของที่มีโอกาสล้มคว�่ำหรือตกหล่นให้มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งให้อยู่ห่างจากสิ่งที่อาจเป็นอันตรายดังกล่าว
ในขณะเกิดแผ่นดินไหวด้วย

รูปที่ 3 เครื่องเรือนสิ่งของล้มคว�่ำล่วงหล่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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     1.4.4 การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ (tsunami)
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีต�ำแหน่งศูนย์กลางอยู่ในทะเลอาจท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำในทะเล
อย่างฉับพลัน ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่สามารถสร้างความสูญเสียกับประชาชนและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งได้

รูปที่ 4 ความเสียหายจากคลื่นสึนามิในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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     1.4.5 ปรากฏการณ์ทรายเหลว (liquefaction)
เป็ น ปรากฏการณ์ ท่ี ดิ น ทรายหลวมที่ อิ่ ม ตั ว ด้ ว ยน�้ ำ เกิ ด การสู ญ เสี ย ก� ำ ลั ง เนื่ อ งจากแรงสั่ น สะเทื อ น
ของแผ่นดินไหวทีแ่ รงมากพอจนท�ำให้แรงดันน�ำ้ ในชัน้ ดินเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เม็ดดินเกิดการแยกตัว ซึง่ สามารถก่อให้เกิด
การวิบัติของดินฐานรากและสร้างความเสียหายแก่อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้

รูปที่ 5 ปรากฏการณ์ทรายเหลวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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1.4.6 ดินถล่ม (landslide)
แผ่นดินไหวสามารถกระตุ้นให้มวลดินบริเวณเชิงลาดที่ไม่มั่นคงให้เกิดการเลื่อนไถลจนเกิดการวิบัติได้
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�ำให้อาคารบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงลาดได้รับความเสียหายหรือพังทลายได้
1.5 พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ไว้ในกฎกระทรวง ก�ำหนดการรับน�้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ก�ำหนดให้อาคาร
บางประเภทในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผ่นดินไหวจะต้องมีความมัน่ คงแข็งแรง สามารถต้านทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
ในระดับที่เหมาะสม โดยพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงสามารถแยกออกได้เป็น 3 บริเวณ
ตามระดับความเสี่ยงภัยจากน้อยไปมาก ดังนี้
“บริเวณเฝ้าระวัง” เป็นพื้นที่หรือบริเวณใกล้แนวรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในภาคใต้
รวมถึงบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด
“บริเวณที่ 1” เป็นพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีเ่ ป็นดินอ่อนมากทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด
“บริเวณที่ 2” เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อน  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดเชียงราย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด น่ า น จั ง หวั ด พะเยา จั ง หวั ด แพร่ จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน จั ง หวั ด ล� ำ ปาง
และจังหวัดล�ำพูน รวม 10 จังหวัด
รายละเอียดแสดงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แสดงไว้ในรูปที่ 6
หมายเหตุ ส�ำหรับประเภทของอาคารที่กฎกระทรวงก�ำหนดให้ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถต้านทาน
การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเป็นการเฉพาะ ได้แก่ อาคารที่มีบุคคลเข้าไปใช้สอยเป็นจ�ำนวนมาก เช่น อาคาร
สาธารณะ อาคารชุมนุมคนบางชนิด อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่หากเกิดความเสียหาย
แล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายกับสาธารณะ เช่น อาคารเก็บวัตถุอันตราย เป็นต้น

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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รูปที่ 6 แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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2. ข้อแนะน�ำในการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
กฎกระทรวงว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผ่นดินไหวไม่ได้บงั คับให้การก่อสร้างอาคารอยูอ่ าศัย
หรืออาคารเอกชนขนาดเล็กทีม่ คี วามสูงน้อยกว่า 15 เมตร ต้องได้รบั การออกแบบให้สามารถต้านทานแรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ เนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับประชาชนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้มกี ารก�ำหนดรายละเอียดทีเ่ หมาะสมเพิม่ เติมจากการออกแบบปกติแล้ว
จะท�ำให้สมรรถนะในการต้านแรงแผ่นดินไหวของอาคารดังกล่าวสูงขึ้นในระดับหนึ่ง โดยราคาค่าก่อสร้างจะสูงกว่า
การก่อสร้างตามปกติเพียงเล็กน้อย ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว  มีดังต่อไปนี้
2.1 การเลือกต�ำแหน่งที่ตั้งอาคาร
บริเวณที่ไม่ควรก่อสร้างอาคาร เนื่องจากอาคารอาจเสี่ยงต่อการวิบัติในรูปแบบต่างๆ เช่น บริเวณเชิงลาด
บริเวณใกล้แนวรอยเลื่อน หรือบริเวณใกล้กับต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น (ตัวอย่างดังแสดง ในรูปที่ 7 และรูปที่ 8)

รูปที่ 7 ตัวอย่างการก่อสร้างอาคารบริเวณเชิงลาดซึ่งควรหลีกเลี่ยง

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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แรงในแนวราบ

แรงในแนวดิ่ง

(ก) ความเสียหายของอาคารจากการก่อสร้างบนเนินบริเวณเหนือเชิงลาด

แรงในแนวราบ
แรงในแนวดิ่ง
(ข)  ความเสียหายของอาคารจากการก่อสร้างบริเวณปลายเชิงลาด

(ค)  ความเสียหายของอาคารจากการก่อสร้างบริเวณใกล้รอยเลื่อน

(ง)  ความเสียหายของอาคารจากการก่อสร้างใกล้ต้นไม้ใหญ่
รูปที่ 8 ต�ำแหน่งที่ตั้งอาคารซึ่งควรหลีกเลี่ยง (ที่มา: ERRA 2006)
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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2.2 รูปทรง ลักษณะ และสัดส่วนของอาคาร
การออกแบบรูปทรง ลักษณะ และสัดส่วนของอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวควรก�ำหนดให้เป็นแบบ
ที่เรียบง่าย สมมาตร และสม�่ำเสมอ เช่น อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงกลม เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงอาคาร
ทีม่ มี มุ หักหรืออาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของระบบโครงสร้างอย่างกะทันหัน (ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 9)
ผังอาคารที่เหมาะสม

ผนังกั้นห้อง

ผังอาคารที่ไม่เหมาะสม

ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสัดส่วนยาว
และแคบโดยไม่มีผนังกั้นห้อง

รูปที่ 9 ผังอาคารที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมส�ำหรับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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นอกจากนัน้ อาคารทีม่ ชี นั้ ทีอ่ อ่ นซึง่ เป็นรูปทรงของอาคารทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอในแนวดิง่ ลักษณะหนึง่ จะมีความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดความเสียหายจากการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวมาก ตัวอย่างของอาคารทีม่ ชี นั้ ทีอ่ อ่ น ได้แก่ อาคารอยูอ่ าศัย
ที่มีชั้นล่างเปิดโล่ง อันท�ำให้เสาชั้นล่างมีการเคลื่อนตัวด้านข้างที่สูงมาก จนไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ อาคารทั้งหลังจึงอาจพังทลายลงมา (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 ตัวอย่างอาคารที่มีชั้นที่อ่อนบริเวณชั้นล่างเปิดโล่งและพังทลายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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2.3 ช่องเปิดของอาคาร
ขนาดและต�ำแหน่งของช่องเปิดของอาคารที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อโครงสร้าง เช่น
การเกิดพฤติกรรมการวิบัติของเสาสั้น หรืออาคารบางส่วนมีการเคลื่อนตัวมากเกินไปท�ำให้เกิดการแตกร้าว ตัวอย่าง
ของขนาดและต�ำแหน่งของช่องเปิดที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมแสดงอยู่ในรูปที่ 11 นอกจากนั้น ควรท�ำเสาเอ็น
และคานทับหลังคอนกรีตรอบช่องเปิดต่าง ๆ โดยมีความหนาเท่ากับความหนาของผนังและขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
15 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการแตกร้าวจากการสั่นสะเทือน

ขนาดและต�ำแหน่งของช่องเปิดที่เหมาะสม

ขนาดและต�ำแหน่งของช่องเปิดที่ไม่เหมาะสม
รูปที่ 11 ขนาดและต�ำแหน่งของช่องเปิดที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมส�ำหรับการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัย      
        ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว (ที่มา: ERRA 2006)

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

15
ช่องเปิดประตูและหน้าต่างของอาคาร

อาคารที่เสียหายจากช่องเปิดที่ไม่เหมาะสม

เหล็กปลอก (ลูกโซ่) Ø6 มม. @ 20 ซม.

คานทับหลัง
ช่องเปิด
เสาเอ็น

1

1

การก่อสร้างเสาเอ็นและคานทับหลังคอนกรีตบริเวณช่องเปิด

15 ซม.

เหล็กเสริม 2  Ø9 มม.
รูปตัดรูป1ตัด- 1 - 1

รูปที่ 12  ตัวอย่างอาคารที่เสียหายจากช่องเปิดที่ไม่เหมาะสม และการก่อสร้างเสาเอ็นและคานทับหลังที่ถูกต้อง
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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2.4 ระบบโครงสร้าง
ระบบโครงสร้ า งจะต้ อ งมี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง เมื่ อ เกิ ด การสั่ น สะเทื อ นจากแผ่ น ดิ น ไหว ส่ ว นต่ า ง ๆ
ของโครงสร้างจะต้องสามารถโยกตัวไปพร้อม ๆ กันทัง้ หลังได้ ข้อต่อหรือส่วนต่อของแต่ละส่วนต้องมีความมัน่ คงแข็งแรง
ตลอดจนมีการยึดโยงโครงสร้างที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดของการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ดังนี้
2.4.1 ฐานราก
กรณีทใ่ี ช้ฐานรากเสาเข็มต้องมีการเชือ่ มยึดทีเ่ พียงพอระหว่างฐานรากและเสาเข็ม และค�ำนึงถึงความสามารถ
ในการรับแรงด้านข้างของเสาเข็มแต่ละต้นด้วย ตัวอย่างรายละเอียดการเสริมเหล็กในฐานรากเสาเข็ม ดังแสดง
อยู่ในรูปที่ 13
กรณีที่ใช้ฐานรากแผ่จะต้องตั้งอยู่บนชั้นดินเดิมที่มีก�ำลังแบกทานสูง และต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
เพี ย งพอที่ จ ะสามารถถ่ า ยเทน�้ ำ หนั ก จากโครงสร้ า งอาคารส่ ว นบนสู ่ ดิ น ฐานรากได้ อ ย่ า งปลอดภั ย โดยขนาด
ความหนาขั้นต�่ำสุดของฐานรากแผ่ต้องไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร และมีระดับความลึกที่ฝังในดินจากระดับผิวดิน
ถึงระดับต�ำ่ สุดของฐานรากไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

ระดับดิน

เสาตอม่อ

เหล็กเดือย Ø12 มม. ฝังในฐานราก
ยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม.

ไม่น้อยกว่า   20 ซม.

คอนกรีตหยาบ
ทรายอัดแน่น
เหล็กเสริมในฐานราก

≥ 75 ซม.

กรอกคอนกรีต
เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง

รูปที่ 13 ตัวอย่างรายละเอียดการเสริมเหล็กในฐานรากเสาเข็ม
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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2.4.2 เสาตอม่อ
พื้นชั้นล่างของอาคารอยู่อาศั ย บางหลั ง มี ก ารยกพื้ นให้ สู ง ขึ้ น  และส่ วนใต้ พื้ นบ้ า นชั้ นล่ า งมี ลั กษณะ
เป็นใต้ถุนเปิดโล่ง ไม่มีการก่อผนังปิด ท�ำให้เสาตอม่อของอาคารที่อยู่ระหว่างฐานรากและพื้นชั้นล่างไม่มีการยึดโยง
ที่เพียงพอ เมื่ออาคารเกิดการโยกตัวอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหว หากเสาตอม่อไม่สามารถทนต่อการโยกได้
ก็อาจเกิดความเสียหายเป็นอันตราย การออกแบบจึงต้องมีการเสริมเหล็กให้เพียงพอในเสาตอม่อ รวมถึงอาจติดตั้ง
ตัวยึดโยงหรือก�ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้เสาตอม่ออาคารอยู่อาศัยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง
แสดงในรูปที่ 14
แบบที่ 1

แบบที่ 2

การเพิ่มตัวยึดโยง

การเพิ่มก�ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปที่ 14 ตัวอย่างการเพิ่มตัวยึดโยงหรือก�ำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กให้เสาตอม่อของอาคารอยู่อาศัย
2.4.3 เสา
ส�ำหรับเสาของอาคารขนาดเล็กหรืออาคารอยู่อาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีขนาดเล็กและสูงไม่เกิน 2 ชั้น
ขนาดของเสาไม่ควรน้อยกว่า 20 เซนติเมตร และพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมตามยาวของเสาไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 1
และไม่ควรมากกว่าร้อยละ 6 ของพืน้ ทีห่ น้าตัดทัง้ หมดของเสา เหล็กเสริมตามยาวไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 12 มิลลิเมตร
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 4 เส้นและมีการเสริมเหล็กปลอกทีม่ รี ะยะห่างไม่เกิน 10 เซนติเมตร ทีบ่ ริเวณโคนเสาทัง้ ด้านบน
และด้านล่าง ของอเหล็กปลอกควรเป็นของอ 135 องศา ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 15
2.4.4 คาน
ส�ำหรับคานของอาคารขนาดเล็กหรืออาคารอยู่อาศัยที่มีความยาวไม่เกิน 5 เมตร หน้ากว้างของคาน
ไม่ควรน้อยกว่า 15 เซนติเมตร เหล็กเสริมตามยาวไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 12 มิลลิเมตร และมีการเสริมเหล็กปลอก
ที่มีระยะห่างไม่เกินกว่า 10 เซนติเมตร ที่บริเวณปลายคานทั้งสองข้าง รวมทั้งส่วนปลายของอของเหล็กปลอก
จะต้องมีระยะยืน่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอก ของอเหล็กปลอกควรเป็นของอ 135 องศา
ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 16

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

5 ซม.

ระยะห่างเหล็กปลอก
ต้องไม่เกินกว่า 10 ซม.

50 ซม.
1

1

ระยะทาบเหล็กเสา
ต้องไม่น้อยกว่า 50 ซม.

ระยะห่างเหล็กปลอก
ต้องไม่เกินกว่า 20 ซม.

50 ซม.

ระยะห่างเหล็กปลอก
ต้องไม่เกินกว่า 10 ซม.

5 ซม.

เหล็กปลอกในข้อต่อเสา
คานไม่น้อยกว่า 3 ปลอก

คาน ค.ส.ล.
ตัวอย่างการเสริมเหล็กในเสา
ของอเหล็กปลอก (ดูรายละเอียด ก)
เหล็กเสริมตามยาว
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 12 มม.
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
รูปตัดรูป1ตัด- 1 - 14 เส้น

คาน ค.ส.ล.

รายละเอียดการเสริมเหล็กในเสา
เหล็กปลอกในเสา (รายละเอียด ก)
6 db

db

ของอของเหล็กปลอกเสาให้มีส่วนปลายยื่นไม่น้อยกว่า
6 เท่ า ของเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเหล็ ก ปลอก แต่ ทั้ ง นี้
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก
ปลอกในเสาไม่ควรน้อยกว่า 6 มม.  

รูปที่ 15 ตัวอย่างการเสริมเหล็กในเสา
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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คานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตัวอย่างการเสริมเหล็กในคาน
5 ซม.
80 ซม.

ระยะห่างเหล็กปลอก
ต้องไม่เกินกว่า 20 ซม.

ระยะห่างเหล็กปลอก
ต้องไม่เกินกว่า 10 ซม.

เสา ค.ส.ล.

5 ซม.
80 ซม.

2

ระยะห่างเหล็กปลอก
ต้องไม่เกินกว่า 10 ซม.

2

รายละเอียดการเสริมเหล็กในคาน
ของอเหล็กปลอก (ดูรายละเอียด ข)
เหล็กเสริมตามยาว
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 12 มม.
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
4 เส้น
รูปตัด   2  -  2

เหล็กปลอกในคาน (รายละเอียด ข)
6 db

db

ของอของเหล็กปลอกคานให้มีส่วนปลายยื่นไม่น้อยกว่า 6 เท่า
ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กปลอก แต่ทั้งนี้ต้อง ไม่น้อยกว่า
5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอกในคานไม่ควร
น้อยกว่า 6 มม.

รูปที่ 16 ตัวอย่างการเสริมเหล็กในคาน
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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2.4.5 ข้อต่อระหว่างเสาและคาน
เหล็กเสริมตามยาวและเหล็กปลอกของเสาและคานจะต้องมีปริมาณเพียงพอในบริเวณข้อต่อระหว่างเสา
และคานที่ จ ะรั ด รอบแกนคอนกรี ต ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหนี ย วและสามารถต้ า นทานแรงเฉื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ โดยระยะเรียงของเหล็กปลอกในเสาและในคานบริเวณข้อต่อดังกล่าว
ไม่ควรเกิน 10 เซนติเมตร และควรเพิ่มเหล็กปลอกในเสาบริเวณข้อต่ออีก 3 ปลอก ดังตัวอย่างในรูปที่ 17 และ
รูปที่ 18
ข้อต่อระหว่างเสาและคาน (1)
เหล็กปลอกในข้อต่อ
จ�ำนวน 3 ปลอก

ตัวอย่างการเสริมเหล็กข้อต่อระหว่างเสาและคาน
ระยะทาบเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 40 ซม.

ระยะทาบเหล็ก
ต้องไม่น้อยกว่า 40 ซม.

ระยะ 80 ซม. ป @ 10 ซม.
5 ซม.
ระยะห่างเหล็กปลอกในคาน
ต้องไม่เกินกว่า 10 ซม.

รูปที่ 17 ตัวอย่างรายละเอียดการเสริมเหล็กบริเวณข้อต่อระหว่างเสาและคาน
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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ข้อต่อระหว่างเสาและคาน (2)
เหล็กปลอกในข้อต่อ
จ�ำนวน 3 ปลอก

ตัวอย่างการเสริมเหล็กข้อต่อระหว่างเสาและคาน

ระยะ 80 ซม. ป @ 10 ซม.
ระยะทาบเหล็ก
ต้องไม่น้อยกว่า 40 ซม.

5 ซม.

ระยะห่างเหล็กปลอกในคาน
ต้องไม่เกินกว่า 10 ซม.

รูปที่ 18 ตัวอย่างรายละเอียดการเสริมเหล็กบริเวณข้อต่อระหว่างเสาและคาน
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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2.4.6 โครงหลังคา
การยึดส่วนต่างๆ ของโครงหลังคา ไม่วา่ จะเป็นหลังคา แป จันทัน อกไก่ หรืออเส จะต้องมีการยึดอย่างมัน่ คง
นอกจากนี้ควรท�ำการยึดโยง (Bracing) โครงหลังคาให้มีเสถียรภาพในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ตามตัวอย่างในรูปที่ 19

เพิ่มตัวยึดโยง (แนวดิ่ง)

อกไก่

จันทัน

ดั้ง

แป
ขื่อ

อเส

เพิ่มตัวยึดโยง
(แนวราบ)

รูปที่ 19 ตัวอย่างการยึดโยงโครงหลังคาเพื่อให้มีเสถียรภาพในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน
2.5 ผนังก่ออิฐ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย ความเสียหายของอาคารบ้านเรือนส่วนหนึง่ มาจากการก่อสร้าง
ผนังก่ออิฐที่ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางช่างที่ถูกต้อง ผนังก่ออิฐของอาคารหลายหลังแตกร้าวเป็นรอยกว้าง
อาคารหลายหลังมีผนังที่แตกแยกหลุดจากตัวอาคาร อันเป็นอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ใช้อาคาร ดังนั้น การก่อสร้างผนังก่ออิฐของอาคารจะต้องมีการยึดส่วนผนังเข้ากับส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร
อย่างมั่นคง และเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางช่างที่ถูกต้อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)  ก่อนจะก่อผนังให้ราดน�้ำบนอิฐที่จะก่อให้ชุ่ม เพื่อมิให้อิฐดูดซับน�้ำจากปูนก่อมากเกินไป จนเป็นเหตุให้
เนื้อปูนร่วนได้
(2)  ผนังทีก่ อ่ ต้องได้แนวทัง้ ในแนวราบและในแนวดิง่ โดยการถ่ายระดับน�ำ 
้ ขึงเชือกเอ็น และใช้ดงิ่ ทุกความสูง
ไม่เกิน 50 เซนติเมตร การก่ออิฐแต่ละครั้งไม่ควรสูงเกินกว่า 1.00 เมตร และปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
จึงจะก่อต่อไปได้
(3)  ปูนก่อระหว่างอิฐควรมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร โดยปูนก่อจะต้องก่อเต็มหน้าแผ่นอิฐและ
แต่งแนวให้เรียบ
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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(4)  ผนั ง ที่ ก ่ อ ชนเสาจะต้ อ งมี ก ารยึ ด ผนั ง ก่ อ อิ ฐ เข้ า กั บ เสา โดยจั ด เตรี ย มให้ มี ก ารฝั ง เหล็ ก เสริ ม ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ไว้ในเสาทุกระยะ ห่างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ยาวจากขอบเสาไม่นอ้ ยกว่า
30 เซนติเมตร (ดังแสดงในรูปที่ 20) หากไม่ได้มีการเตรียมฝังเหล็กเสริมไว้หรือฝังเหล็กเสริมไว้
แต่ไม่ตรงแนวผนัง ให้เจาะรูส�ำหรับเสียบเหล็กเสริมโดยรูที่เจาะมีความลึกไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
และเสียบเหล็กโดยใช้น�้ำยาเคมีหรือกาวอีพ็อกซี่ ห้ามไม่ให้เจาะรูโดนเหล็กเสริมในเสา

เสียบเหล็กหนวดกุ้ง ขนาด
Ø6 มม. โดยการเสียบหรือ
เจาะยึ ด กั บ โครงสร้ า ง
ด้วยกาวอีพอ๊ กซี่ มีระยะฝัง
ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของ
ขนาดเสา ท�ำหน้าที่ยึดผนัง
ก่ออิฐ

เสาเอ็น
ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
คานทับหลัง

ระยะไม่มากกว่า 60 ซม.
เสาอาคาร ค.ส.ล.

ผนังก่ออิฐ
รูปที่ 20 ตัวอย่างการยึดผนังก่ออิฐเข้ากับโครงสร้างอาคาร
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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(5)  ผนังก่ออิฐที่ยาวเกินกว่า 3.00 เมตร จะต้องมีเสาเอ็น และผนังก่ออิฐที่มีความสูงเกินกว่า 2.50 เมตร
จะต้องมีคานทับหลัง โดยเสาเอ็นและคานทับหลังต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 15 เซนติเมตร มีความหนา
เท่ากับความหนาของผนังที่ก่อ และเสริมเหล็กตามยาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร จ�ำนวน
2 เส้น และเหล็กปลอก (ลูกโซ่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ทุกระยะห่างไม่เกินกว่า
20 เซนติเมตร เหล็กเสริมตามยาวของเสาเอ็นหรือคานทับหลังให้ฝังลึกในโครงสร้างพื้น คาน หรือเสา
ซึ่งอาจท�ำได้โดยการฝังเหล็กเสริมในโครงสร้างเตรียมไว้ก่อนที่จะเทคอนกรีต หากไม่ได้มีการฝังเหล็ก
เสริมดังกล่าวเตรียมไว้ ให้ใช้วิธีตามที่ระบุใน (4)
(6)  มุ ม ผนั ง ก่ อ อิ ฐ หรื อ ปลายผนั ง ที่ ก ่ อ ไม่ ช นกั บ เสาหรื อ ท้ อ งคาน จะต้ อ งมี เ สาเอ็ น หรื อ คานทั บ หลั ง
ที่มีขนาดและรายละเอียดการเสริมเหล็กตามระบุใน (5)
(7)  ไม่ควรก่อผนังอิฐที่จั่วหลังคา ควรใช้ผนังที่ท�ำจากวัสดุอื่นที่มีน�้ำหนักเบากว่า เช่น ไม้ ไม้สังเคราะห์ หรือ
กระเบื้องแผ่นเรียบ (รูปที่ 21)
(8)  การก่อผนังคอนกรีตบล็อก คอนกรีตประเภทมวลเบา หรือผนังส�ำเร็จรูปต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หรือค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ
ควรเป็นผนังที่ท�ำจากวัสดุที่มีน�้ำหนักเบา

ไม่ควรก่อผนังอิฐที่จั่วหลังคา

รูปที่ 21 ตัวอย่างการใช้วสั ดุปดิ บริเวณจัว่ หลังคาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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2.6 วัสดุก่อสร้างอาคาร
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะส่วนโครงสร้างต้องมีความแข็งแรงและคงทน โดยทั่วไปอาคาร
ที่มีน�้ำหนักน้อยจะได้รับผลกระทบจากแรงแผ่นดินไหวน้อยกว่าอาคารที่มีน�้ำหนักมาก นอกจากนี้ต้องค�ำนึงถึง
จุดเชื่อมต่าง ๆ ให้มีความสามารถในการถ่ายแรงได้อย่างสมบูรณ์ด้วย (ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 22)
พื้นที่หนักและไม่มีการยึดรั้ง
ย่อมเสี่ยงที่จะวิบัติ

พื้นที่เบาและยืดหยุ่นได้มีความเสี่ยงน้อยกว่า

แผ่นดินไหว
รูปที่ 22 วัสดุในการก่อสร้างอาคารควรมีน�้ำหนักเบาแต่แข็งแรงและคงทน (ที่มา: ERRA 2006)
3.  มาตรฐานเกี่ยวกับวัสดุโครงสร้างส�ำหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
การก่อสร้างอาคารขนาดเล็กโดยใช้มาตรฐานการก่อสร้างอาคารหรือข้อก�ำหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะของวัสดุ
ที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางช่างที่ดีแล้ว จะท�ำให้อาคารดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นการเพิ่มสมรรถนะ
ในการต้านทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหวของอาคารขึน้ ได้ในระดับหนึง่ ซึง่ มาตรฐานและข้อก�ำหนดในเรือ่ งดังกล่าว
ที่ขอแนะน�ำมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)  งานคอนกรีต
(ก)  หินและทรายทีใ่ ช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตต้องมีความแข็งแกร่ง สะอาด หากไม่ได้มกี ารก�ำหนดอัตราส่วน
ผสมคอนกรีตโดยวิศวกร ให้ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน และหิน 4 ส่วน โดยปริมาตร และให้ใช้น�้ำ
ประมาณ 25 ถึง 30 ลิตรต่อปูนซิเมนต์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม) การใช้น�้ำผสมมากเกินไปจะท�ำให้ส่วนผสมของคอนกรีต
เกิดการแยกตัว ส่งผลให้ก�ำลังคอนกรีตลดลง
คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
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(ข) ต้องใช้น�้ำสะอาดในการผสมคอนกรีต ห้ามใช้น�้ำทะเลหรือน�้ำกร่อยในการผสมคอนกรีต เนื่องจาก
จะท�ำให้เหล็กเสริมเป็นสนิม ซึ่งจะบวมและดันคอนกรีตให้แตกได้
(ค) ก่อนเทคอนกรีต ต้องตรวจสอบดูแบบหล่อและการวางเหล็กเสริมว่ามีการยึดโยงอย่างมั่นคง ไม่เกิด
การเคลื่อนตัวในขณะเทคอนกรีต พร้อมทั้งท�ำความสะอาดแบบหล่อ และอุดรอยรั่วต่าง ๆ เพื่อมิให้น�้ำปูนไหลออก
(ง) คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วต้องรีบน�ำไปเทลงในแบบโดยเร็วก่อนที่คอนกรีตนั้นจะแข็งตัว (ไม่ควรเกิน
30 นาที)
(จ) การล�ำเลียงและการเทคอนกรีตควรท�ำด้วยความระมัดระวัง  ไม่ให้เกิดการแยกตัวของส่วนผสม
คอนกรีตและในขณะที่เทต้องระวังมิให้เหล็กเสริมเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากต�ำแหน่งเดิม
(ฉ) ไม่ควรเทคอนกรีตในขณะฝนตก เว้นแต่จะมีวิธีป้องกัน
(ช) เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว ต้องมีการกระทุ้งคอนกรีตให้แน่น หากไม่กระทุ้งคอนกรีตหรือ
กระทุ้งคอนกรีตไม่ดีแล้ว เนื้อคอนกรีตอาจจะไม่แน่น ท�ำให้เกิดเป็นโพรงได้
(ซ) เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวจะต้องท�ำการบ่มคอนกรีต ซึ่งการบ่มจะลดการสูญเสียของน�้ำในคอนกรีต
สูบ่ รรยากาศ ท�ำให้คอนกรีตพัฒนาก�ำลังได้ดขี นึ้ โดยตัวอย่างของวิธกี ารบ่มทีเ่ หมาะสม ได้แก่ การใช้วสั ดุเปียกชืน้ คลุม
เช่น ผ้ากระสอบ ผ้าใบ ฟาง หรือขีเ้ ลือ่ ย โดยคลุมให้ทวั่ และฉีดน�ำ้ ให้ชมุ่ อยูเ่ สมอ การใช้แผ่นพลาสติกคลุม การฉีดหรือ
พรมน�้ำ หรือการขังน�้ำ (เหมาะส�ำหรับการบ่มพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก) ตัวอย่างการบ่มเสาคอนกรีตแสดงในรูปที่ 23

รูปที่ 23 การบ่มเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการใช้ผ้ากระสอบชุบน�้ำคลุมรอบ
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(ฌ) ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมไม่ควรน้อยกว่าค่าที่ก�ำหนดในตารางที่ 2 ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
ที่น้อยเกินไปจะท�ำให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมได้ง่ายขึ้นอันมีความส�ำคัญต่อความคงทนของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตารางที่ 2 ระยะหุ้มเหล็กเสริมส�ำหรับการก่อสร้างคอนกรีตหล่อในที่

ประเภทของงานก่อสร้าง
1) คอนกรีตที่หล่อติดกับดินโดยใช้ดินเป็นแบบ    
      และผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลาที่ใช้งาน
2) คอนกรีตที่สัมผัสดินหรือถูกแดดฝน
3) คอนกรีตที่ไม่สัมผัสดินหรือไม่ถูกแดดฝน
  ในแผ่นพื้น ก�ำแพง และตง  
  ในคาน
  ในเสา

ระยะหุ้มต�่ำสุด
(เซนติเมตร)
7.5
4.0
2.0
4.0
4.0

ระยะหุ้มคอนกรีต

(2) งานเหล็กเสริมคอนกรีต
(ก) เหล็กเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กเส้นใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่มีรอยแตกร้าวหรือปริแตก
(ข) เหล็กเสริมคอนกรีตต้องมีผิวสะอาดปราศจากน�้ำมัน ดิน โคลน สนิมกร่อน หรือวัสดุใดๆ ที่อาจเป็น
อันตรายต่อแรงยึดหน่วง (bonding) ระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีต
(ค) ก่อนเทคอนกรีต จะต้องจัดวางเหล็กเสริมให้อยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องตามทีก่ ำ� หนดในแบบรายละเอียด
โดยมีที่รองรับที่แข็งแรงและยึดไว้แน่นหนาเพียงพอที่จะไม่ท�ำให้เหล็กเสริมเคลื่อนตัวหรือแอ่นตัว
(ง)  การต่อเหล็กเสริมอาจใช้วธิ แี บบวางทาบเหลือ่ มกัน โดยให้เหลือ่ มกันมีระยะยาวไม่นอ้ ยกว่า 40 เท่า
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้น
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4. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
อาคารขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารที่ถูกควบคุมตามกฎกระทรวงก�ำหนดการรับน�้ำหนัก ความต้านทาน
ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
จะไม่ถกู บังคับให้มกี ารออกแบบและก่อสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม
หากเจ้าของอาคารต้องการท�ำให้อาคารที่จะปลูกสร้างสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ ก็สามารถ
ให้วิศวกรผู้ออกแบบคิดค�ำนวณออกแบบตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงฯ ได้ นอกจากนี้ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้จัดท�ำมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สามารถน�ำไปใช้
ปฏิบัติให้การก่อสร้างอาคารขนาดเล็กเป็นไปตามหลักวิชาการเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มากนัก ซึ่งปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวแล้วจ�ำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
4.1 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว หรือ มยผ. 1301
โดยเนือ้ หาของมาตรฐานฉบับนีป้ ระกอบด้วยส่วนส�ำคัญสองส่วน ได้แก่ เกณฑ์การจ�ำแนกประเภทอาคารตามลักษณะ
และรูปทรงของโครงสร้าง และรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงต้านแรงดัดคอนกรีตให้มีความเหนียว
4.2 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว หรือ มยผ. 1302 ซึง่ เป็นมาตรฐาน
ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพิม่ เติมรายละเอียดในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการค�ำนวณแรงสัน่ สะเทือนนอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
โดยเฉพาะการค�ำนวณส�ำหรับอาคารที่มีรูปทรงไม่สม�่ำเสมอที่ต้องค�ำนวณโดยวิธีเชิงพลศาสตร์ และได้มีการก�ำหนด
ค่าความเร่ง (spectral acceleration) ส�ำหรับการออกแบบอาคารในทุกพื้นที่ของประเทศอีกด้วย
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ผู้สนใจสามารถขอรับมาตรฐานดังกล่าวได้ที่ส�ำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (http://www.dpt.go.th)

มยผ. 1301  

มยผ. 1302  
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