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 แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด บริเวณใด และมีขนาด
ความรุนแรงเท่าใด จึงท าให้อาคารที่ไม่ได้ออกแบบรองรับแรงแผ่นดินไหวมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจนถึง
ระดับที่ อาจพั งทลายได้  เกิดความไม่ปลอดภั ยต่ อชี วิ ต  ร่ างกาย และทรัพย์ สิ นของผู้ ใช้ งานอาคาร 
หรือเจ้าของอาคาร ดังนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันความเสียหายดังกล่าว จึงควรท าการประเมินอาคารในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เพ่ือระบุอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะพังถล่มหากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้น 
ซึ่งอาคารควรได้รับการเสริมความมั่นคงแข็งแรง เพ่ือให้มีความสามารถในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน 
จากแผ่นดินไหวได้ แต่เนื่องจากมีอาคารจ านวนมากอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และการประเมินสมรรถนะ 
ของโครงสร้างอาคารโดยละเอียดต้องใช้ระยะเวลานานและต้องใช้วิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร 
ท าให้เป็นข้อจ ากัดที่ไม่สามารถท าการประเมินโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดได้ทั้งหมด แต่การประเมินโครงสร้าง
โดยวิธีเบื้องต้นสามารถประเมินสมรรถนะอาคารได้จ านวนมากและสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว  

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาคาร ได้ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อม เพ่ือปูองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นดินไหว จึงได้จัดท า 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นซึ่งประกอบด้วยแบบประเมินขั้นต้นและคู่มือประกอบเพื่อประเมินความเสี่ยง 
ของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว โดยคู่มือประกอบฯ จะอธิบายรายละเอียด 
ของแบบประเมิน หลักการในการประเมินขั้นต้น วิธีการและรายละเอียดในการประเมินความเสี่ยงของอาคาร
แต่ละประเภทเพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงขั้นต้นสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
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กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่1 

1. บทน า 
การประเมินความเสี่ยงของอาคารจากแผ่นดินไหว (seismic evaluation) คือ กระบวนการหรือวิธีการส าหรับ

ประเมินข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารที่อาจส่งผลต่อสมรรถนะของอาคารในการต้านทาน 
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยการประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การประเมินอย่างละเอียด 
(detailed evaluation) และการประเมินเบื้องต้น (preliminary evaluation) ซึ่ งการประเมินเบื้องต้นนี้ 
สามารถจ าแนกเป็น วิธีการค านวณอย่างง่าย (simple calculation) เป็นการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างด้วย
วิธีการค านวณเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลของอาคารที่ค่อนข้างละเอียด เช่น แบบก่อสร้าง เป็นต้น และการประเมิน
ความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (rapid visual screening หรือ RVS) เป็นการประเมินด้วยตาเปล่า 
และใช้เวลาในการประเมินไม่มากนัก โดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานที่หน่วยงานที่เชื่อถือได้จัดท าขึ้น ซึ่งการประเมิน
ด้วยวิธี RVS นี้ต้องการข้อมูลของอาคารเพียงเล็กน้อยจะเน้นที่การตรวจสอบด้วยสายตาจากภายนอกอาคารเป็นหลัก 
ส าหรับการประเมินอย่างละเอียดนั้นจะเป็นการประเมินจากสมรรถนะในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
ของโครงสร้างอาคารโดยรวมและโครงสร้างแต่ละชิ้นส่วนด้วยวิธีการค านวณและวิเคราะห์ผล หรือการตรวจวัด 
ด้วยเครื่องมือขั้นสูง โดยผลของการประเมินอย่างละเอียดจะน ามาใช้ในการตัดสินว่าโครงสร้างอาคารควรได้รับ 
การเสริมความมั่นคงแข็งแรง เพ่ือให้อาคารสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ 
แต่การประเมินอย่างละเอียดจ าเป็นต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสรรถนะของโครงสร้างอาคาร 
ในการต้านทานแผ่นดินไหวและใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินครอบคลุมอาคารที่มีอยู่ 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จึงได้มีการก าหนดให้ท าการประเมินอาคารขั้นต้นก่อน  
และหากผลการประเมินขั้นต้นพบว่าอาคารมีความเสี่ยงที่อาจพังทลายหากเกิดแผ่นดินไหว อาคารนั้น ๆ จ าเป็นต้อง
ได้รับการประเมินอย่างละเอียดต่อไป 

กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยส านักควบคุมและตรวจสอบอาคารได้ตระหนักถึงความจ าเป็น 
ของการประเมินขั้นต้นนี้  เนื่องจากประเทศไทยมีอาคารที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเป็นจ านวนมาก  
จึงได้แต่งตั ้งคณะท างานจัดท าแบบประเมินขั้นต้นและคู่มือประกอบเพ่ือประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจ 
ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวขึ้น เพื่อท าการศึกษาและก าหนดแนวทางการประเมินเบื้องต้น  
ส าหรับประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาของคณะท างานฯ พบว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นด้วยตาเปล่า 
อย่างรวดเร็วหรือวิธี RVS เป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ท าการประเมินด้วยวิธีการนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมินสรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหว แต่บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมโยธา 
สามารถด าเนินการได้โดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานและใช้ข้อมูลอาคารและเวลาในการประเมินแต่ละหลังไม่มากนัก 
ซึ่งคณะท างานฯ ได้น าวิธีการประเมินจากคู่มือ Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic 
Hazards (FEMA 154) 2nd Edition ของ Federal Emergency Management Agency (FEMA) สหรัฐอเมริกา 
มาใช้เป็นต้นแบบ โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลของแบบประเมินขั้นต้นให้ เหมาะสมกับความรุนแรง 
ของแผ่นดินไหวในประเทศไทยซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ โซน ได้แก่ โซนแรงแผ่นดินไหวระดับต่ า โซนแรงแผ่นดินไหว 
ระดับปานกลาง และโซนแรงแผ่นดินไหวระดับสูง รวมทั้งท าการปรับปรุงประเภทของอาคารให้สอดคล้องกับอาคาร
ที่มีการก่อสร้างในประเทศไทยด้วย ส่วนคู่มือการประเมินฯ ฉบับนี้จะอธิบายหลักการประเมินขั้นต้น 
ซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยงที่อาคารจะพังถล่มจากแผ่นดินไหว (collapse probability) วิธีการพิจารณา 
ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาคารอาจพังถล่ม เช่น ความสูง ความไม่สม่ าเสมอทางโครงสร้าง 
(irregularities) เป็นต้น และวิธีการวิเคราะห์ผลว่าอาคารมีความเสี่ยงหรือไม่ เพราะในบางกรณีการพิจารณา 
สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณและความเข้าใจในหลักการประเมินขั้นต้นของผู้ประเมินประกอบ 
การตัดสินใจ ดังนั้นผู้ประเมินจึงควรศึกษารายละเอียดการประเมินขั้นต้นในคู่มือการประเมินฯ ให้เข้าใจก่อน 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่2 

ที่จะท าการประเมินอาคาร เพ่ือให้ผลการประเมินสอดคล้องกับความเสี่ยงของอาคารและมีความใกล้เคียง 
กับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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2. การด าเนินการประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก
แผ่นดินไหว 

การประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวในคู่มือฉบับนี้  
จะด าเนินการด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (rapid visual screening หรือ RVS) โดยการประเมิน
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ จะมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เมื่อมีการเตรียมการในทุก ๆ ขั้นตอนของการส ารวจอย่างรอบคอบ  
ซึ่งบทนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนทั้งหมดของการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว  
รายละเอียดที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการส าหรับการประเมินด้วยวิธีนี้ และหลักการ 
ของ “แบบประเมินขั้นต้นเพ่ือประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว”  
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการประเมินด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว 
โดยในคู่มือนี้จะเรียกว่า “แบบประเมินขั้นต้น” ส่วนรายละเอียดของการกรอกแบบประเมินขั้นต้น จะอธิบายอยู่ในบทที่ 3 

2.1  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
การประเมินอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนักเมื่อเกิดแผ่นดินไหวด้วยวิธีการส ารวจ

ด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วนี้  จะมีขั้นตอนการด าเนินการอยู่หลายขั้นตอนซึ่ งเกี่ยวข้องกับการวางแผน 
และวิธีการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงฯ จะประกอบด้วย 

 วางแผนการส ารวจพ้ืนที่ ซึ่งควรก าหนดบริเวณและประเภทของอาคารที่จะท าการประเมิน วิธีการ
เก็บข้อมูล และการก าหนดระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ส ารวจ เป็นต้น 

 เลือก “แบบประเมินขั้นต้นเพ่ือประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนัก 
จากแผ่นดินไหว” ที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวของพ้ืนที่ส ารวจ 

 ก าหนดผู้ท าการประเมิน 
 รวบรวมและศึกษาข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่ส ารวจ ประกอบด้วย ข้อมูลที่ส าคัญของอาคาร เช่น ที่อยู่ 

จ านวนชั้น ปีที่ได้รับอนุญาต อายุอาคาร ข้อมูลการออกแบบ รายการค านวณ แบบแปลนของอาคาร
ที่เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี) และเอกสารที่สามารถใช้ในการระบขุ้อมูลชั้นดินที่รองรับอาคาร เป็นต้น 

 ด าเนินการประเมินความเสี่ยงของอาคารโดยใช้แบบประเมินขั้นต้น (รายละเอียดในการกรอกแบบ
ประเมินขั้นต้น อยู่ในบทที ่3) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอาคารที่จะท าการประเมิน 
2. ส ารวจอาคารโดยรอบพร้อมร่างแบบแปลนและรูปด้านของอาคารลงในแบบประเมินขั้นต้น 
3. ระบุประเภทการใช้สอยของอาคาร (building use) 
4. ระบปุระเภทของชั้นดิน ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ในขั้นตอนวางแผนการส ารวจพื้นที่ 
5. ระบุชนิดของระบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว (seismic-lateral-force resisting 

system) หากกระท าได้ ควรเข้าตรวจสอบจากด้านในอาคารด้วย แล้วเลือกค่าคะแนนพ้ืนฐาน 
(basic structural hazard score) ในแบบประเมินขั้นต้นตามชนิดของโครงสร้างที่ตรวจพบ 

6. ระบุองค์ประกอบที่มีผลต่อสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหว (seismic performance 
attributes) แล้วเลือกค่าปรับแก้ (modifiers) ในแบบประเมินขั้นต้น ตามองค์ประกอบที่ตรวจ
พบ (เช่น จ านวนชั้น ประเภทของชั้นดิน ลักษณะรูปทรงของอาคาร เป็นต้น) 

7. ค านวณหาค่าผลคะแนนประเมิน (final score) แล้วประเมินว่าอาคารควรได้รับการประเมินอย่าง
ละเอียดหรือไม่ (ผลคะแนนประเมินน้อยกว่า 2.0 หรือไม่) 

8. ถ่ายรูปอาคารที่ท าการประเมิน 
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการส ารวจ แล้วบันทึกลงระบบจัดเก็บข้อมูล (ถ้ามี) 
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2.2 แบบประเมินขั้นต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว 
แบบประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองจะแบ่งตามระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ า (low)  
ระดับปานกลาง  (moderate) และระดับสู ง  (high) โ ดยในแบบประ เมิน ขั้ นต้ น  ผู้ ประ เมิ นจะต้ อง 
ท าการกรอกข้อมูลที่จ าเป็นในการค านวณค่าคะแนนความเสี่ยง (hazard score) ของอาคารที่ส ารวจ เพ่ือน ามาใช้ 
ในการประเมินเบื้องต้นว่าอาคารควรได้รับการประเมินอย่างละเอียด  (detailed evaluation) หรือไม่  
โดยการหาค่าความเสี่ยงนั้นจะค านวณจากค่าคะแนนพ้ืนฐาน (basic hazard score) และค่าปรับแก้ (score 
modifier) ตามชนิดระบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวและองค์ประกอบที่มีผลต่อสมรรถนะในการต้านทาน
แผ่นดินไหวของอาคารที่ท าการประเมินและระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ส ารวจ ซึ่งค่าคะแนนต่าง ๆ 
เหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากค่าความเป็นไปได้ที่อาคารจะพังถล่ม (probability of building collapse) เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ในระดับที่คาดการณ์ไว้ในพ้ืนที่ส ารวจ โดยทั่วไปค่าผลคะแนนประเมิน (final score) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 7 
และหากค่าผลคะแนนประเมินทีค่่ามากกว่าจะหมายถึงอาคารมีสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหวที่ดีกว่า 

ค่าความรุนแรงแผ่นดินไหวที่น ามาใช้ในการประเมินอาคารด้วยค่าคะแนนความเสี่ยงนี้ พิจารณา 
จากค่าความรุนแรงแผ่นดินไหวสูงสุดที่พิจารณา (maximum considered earthquake หรือ MCE) ซึ่งมีความน่าจะเป็น 
ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงกว่าระดับที่พิจารณา เท่ากับร้อยละ 2 ในช่วงเวลา 50 ปี (2% probability of 
exceedance) ซึ่งค่าความรุนแรงของแผ่นดินไหวนี้สอดคล้องกับที่ใช้ใน มยผ. 1301/1302 - 61 

2.2.1 การเลือกระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ส ารวจ 
ในการเลือกแบบประเมินขั้นต้น ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ส ารวจนั้น ผู้ประเมินจ าเป็นต้องทราบว่าพ้ืนที่ 

ที่จะท าการส ารวจนั้น มีความรุนแรงของแผ่นดินไหวอยู่ในระดับไหน โดยระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว
สามารถระบุได้โดยการตรวจสอบจากค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น 0.20 วินาที (Ss) และที่คาบ  
1 วินาที (S1) ของพ้ืนที่ส ารวจตามตารางที่ ข - 1 ในภาคผนวก ข โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามตารางที่ 2 - 1  
หากค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น 0.20 วินาที (Ss) และที่คาบ 1 วินาที (S1) อยู่ในช่วงระดับ 
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวแตกต่างกัน ให้เลือกระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์  
โดยรายละเอียดการเลือกแบบประเมินขั้นต้นให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวของแต่ละพ้ืนที่  
จะอธิบายอยู่ในหัวข้อ 3.2 

ตารางท่ี 2-1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวส าหรับการเลือกแบบประเมินขั้นต้น  
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ส ารวจ 

ระดับความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว 

ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม 

ที่คาบสั้น 0.20 วินาที (Ss) 

ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม 

ที่คาบ 1 วินาที (S1) 

ต่ า (Low) Ss<0.167g S1<0.067g 

ปานกลาง (Moderate) 0.167g <Ss<0.500g 0.067g < S1<0.200g 

สูง (High) Ss>0.500g S1>0.200g 

 
 
 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 2 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่5 

2.2.2 การออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการประเมินความเสี่ยง คือ อาคารได้มีการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหวหรือไม่ ซึ่งแบบประเมินขั้นต้นเพ่ือประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนัก 
จากแผ่นดินไหวฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเสี่ยงส าหรับอาคารที่ไม่ได้มีการออกแบบ 
เพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ค่าคะแนนความเสี่ยงพ้ืนฐาน (basic structural hazard score) 
ส าหรับการประเมินความเสี่ยงนี้  ได้ถูกพัฒนามาจากข้อมูลของอาคารที่ ไม่มีการออกแบบเพ่ือต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ดังนั้นอาคารที่มีการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวอยู่แล้ว 
จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการประเมินความเสี่ยงตามข้ันตอนนี้อีก  

ส าหรับประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎกระทรวงฉบับแรกที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวซึ่งบังคับใช้กับ
อาคารบางประเภท ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง 
สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีรถ  
ศาสนสถาน อัฒจันทร์ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน อาคารเก็บวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
และอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 15 เมตร โดยบังคับใช้ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ซึ่งต่อมา
กฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ได้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) และ
ประกาศใช้กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ซึ่งให้มีการเพ่ิมเติมประเภทอาคารและพ้ืนที่ที่บังคับใช้
กฎหมายแผ่นดินไหว โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมพ้ืนที่บริ เวณกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อน 
และอาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในระยะไกล และพ้ืนที่ภาคใต้บางส่วนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอยเลื่อนระนอง
และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร  
และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการก าหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร  
ได้จัดท ามาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  (มยผ. 1301/1302-61)  
เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดในการค านวณออกแบบอาคารตามกฎกระทรวง  โดยเฉพาะการค านวณด้วย 
วิธีเชิงพลศาสตร์ ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ผู้ค านวณและออกแบบโครงสร้างอาคารสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 

2.2.3 การออกแบบรองรับแรงลม 
แรงลม (wind load) ถือเป็นแรงกระท าด้านข้างเช่นเดียวกับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ดังนั้นหาก

อาคารมีการค านวณออกแบบให้สามารถต้านทานแรงลม อาคารก็จะสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการค านวณออกแบบต้านทานแรงลมและแรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหว มีข้อพิจารณาแตกต่างกัน กล่าวคือการออกแบบต้านทานแรงลมจะพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นสูงสุด
ภายในช่วงอายุการใช้งานของอาคาร และต้องออกแบบให้อาคารต้านทานแรงลมได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 
ในขณะที่การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหวจะพิจารณาแรงแผ่นดินไหวที่ยอมให้โครงสร้าง 
เกิดการเคลื่อนตัวสัมพันธ์ระหว่างชั้น  (story drift) ได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้ยังมี 
ความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมที่ท าให้ความแรงของลมและระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแต่ละพ้ืนที่ 
มีความแตกต่างกันอีกด้วย 

กฎกระทรวงฉบับที่  6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ไดก าหนดให้การค านวณออกแบบโครงสร้างอาคารให้ค านึงถึงแรงลมด้วย โดยก าหนดค่าหน่วยแรงลมในลักษณะ
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ของแรงดันต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงตามความสูงของอาคารไว โดยข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2527 ซ่ึงต่อมากรมโยธาธิการและผังเมืองไดด าเนินการจัดท ามาตรฐานการค านวณแรงลมและการตอบสนอง
ของอาคาร (มยผ. 1311-50) ซึ่งมีข้อก าหนดการค านวณหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของอาคารให ้
มีความเหมาะสมกับการออกแบบอาคารทุกประเภทและทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือช่วยให้ผู้ค านวณ 
และออกแบบโครงสร้างอาคารสามารถน าไปใช้ปฏิบัติให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 

2.2.4 การก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า (cut – off score) 
การใช้แบบประเมินขั้นต้นสามารถช่วยให้ผู้ประเมินแบ่งอาคารออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาคาร 

ที่คาดว่ามีสมรรถนะในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในระดับที่ยอมรับได้  และกลุ่มอาคารที่อาจ
ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวซึ่งควรมีการประเมินอย่างละเอียดต่อไป โดยการแบ่งอาคารเป็น 2 กลุ่มนั้น 
จะก าหนดด้วยค่าผลคะแนนประเมินขั้นต่ าที่ยอมรับได้ (cut-off score) ซึ่งค่าที่เหมาะสมควรก าหนดโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ือก าหนดผลคะแนนประเมินขั้นต่ าที่ยอมรับได้ 
ให้สอดคล้องกับลักษณะของอาคารและความรุนแรงแผ่นดินไหวของประเทศนั้น ๆ 

โดยในเบื้องต้นส าหรับประเทศไทย ค่าคะแนน cut-off จะก าหนดไว้เท่ากับ 2.0 เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับค่าที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว  (rapid visual screening  
หรือ RVS) ของ FEMA 154 ซึ่งอาคารที่มีค่าผลคะแนนประเมิน (final score) ต่ ากว่าค่านี้ ควรต้องมีการประเมิน
อย่างละเอียดอีกครั้งโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารเพ่ือต้านทานแผ่นดินไหว 

2.2.5 การก าหนดประเภทของชั้นดินในบริเวณที่ตั้งอาคาร 
 ประเภทของชั้นดินบริเวณที่ตั้งอาคารเป็นตัวแปรที่ส าคัญซึ่งมีผลต่อขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว 

ระยะเวลาในการสั่นสะเทือน รวมถึงความเสียหายของโครงสร้างอาคาร ในการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี RVS  
ได้แบ่งดินออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ หินแข็ง (ดินประเภท A) หิน (ดินประเภท B) ดินแข็ง (ดินประเภท C)  
ดินปกติ (ดินประเภท D) ดินอ่อน (ดินประเภท E) และดินลักษณะพิเศษ (ดินประเภท F) โดยหลักเกณฑ์ 
ที่ใช้การแบ่งประเภทของชั้นดินจะมีรายละเอียดตามตารางที่ 2-2  

เนื่องจากการระบุประเภทของชั้นดินในบริเวณที่จะท าการประเมินไม่สามารถกระท าได้โดยการสังเกต 
ด้วยตาเปล่า ผู้ประเมินจ าเป็นต้องสืบค้นจากข้อมูลทางธรณีวิทยาหรือแหล่งข้อมูลอ่ืนจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้   
หรือจากการทดสอบ เมื่อทราบประเภทของชั้นดินที่แน่นอนแล้ว ผู้ประเมินควรระบุในแบบประเมินขั้นต้นด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ให้ผู้ประเมินเลือกประเภทของชั้นดินเป็นประเภท
ดินอ่อน (ดินประเภท E) แต่กรณีของอาคารที่มีความสูง 1-2 ชั้นและมีความสูงถึงยอดหลังคาไม่เกิน 7.5 เมตร ผู้
ประเมินสามารถเลือกประเภทของชั้นดินให้เป็นประเภทดินปกต ิ(ดินประเภท D) ได ้ 
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ตารางท่ี 2-2 การจ าแนกประเภทของชั้นดิน 

ประเภท
ของดิน 

ความเร็วคลื่นเฉือนเฉลี่ย 
(shear wave velocity), 

s  
(ความลึกเฉลี่ยที่ 30 เมตร) 

ค่าการทดสอบฝังจมมาตรฐาน 
(Standard Penetration Test), 

N 

ค่าก าลังรับแรงเฉือนในสภาวะ 
ไม่ระบายน้ า (undrained 

shear strength), Su 

หินแข็ง (A) > 1,500 เมตร/วินาที - - 

หิน (B) 750 – 1,500 เมตร/วินาที - - 

ดินแข็ง (C) 360 – 750 เมตร/วินาที > 50 ครั้ง > 100 กิโลปาสกาล 

ดินปกติ (D) 180 – 360 เมตร/วินาที 15 – 50 ครั้ง 50 – 100 กิโลปาสกาล 

ดินอ่อน (E) < 180 เมตร/วินาที < 15 ครั้ง < 50 กิโลปาสกาล 

หรือเป็นช้ันดินที่มีความหนามากกว่า 3 เมตร และมีคณุสมบัติดังนี ้

 Plastic Index (PI) > 20% 
 Moisture Content (w) > 40% 
 Su< 25 กิโลปาสกาล 

ดินลักษณะ
พิเศษ (F) 

เป็นช้ันดินที่มีลักษณะดังนี ้

 ช้ันดินที่มีโอกาสวิบัตภิายใต้แผ่นดนิไหว เช่น ดินที่สามารถเกดิการเหลวตัว (Liquefaction) หรือ ดิน
เหนียวที่อ่อนมาก เป็นต้น 

 ช้ันดินที่มีวัตถุอินทรีย์ปนอยู่มาก และมีความหนามากกว่า 3 เมตร 
 ช้ันดินที่มีความเป็นพลาสติกสูง (PI > 75%) และมีความหนามากกวา่ 7.6 เมตร 
 ช้ันดินเหนียวอ่อนถึงปานกลาง (Su< 50 กิโลปาสกาล) ที่หนามากกว่า 37 เมตร 

 

2.3 คุณสมบัติของผู้ท าการประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว  (rapid visual screening  

หรือ RVS) ควรกระท าโดยผู้ประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงฯ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เ พ่ือให้การประเมินอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน  มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และท าให้ผู้ประเมินสามารถ 
สรุปผลการประเมินได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการฝึกอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วยวิธีการระบุระบบโครงสร้างรับแรง 
ด้านข้างและพฤติกรรมของโครงสร้างต่าง ๆ ภายใต้แรงแผ่นดินไหว วิธีการประเมินโดยใช้แบบประเมินขั้นต้น 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อสังเกตเมื่อท าการส ารวจในสนาม และวิธีการพิจารณาถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประเมิน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถฝึกฝนการประเมินตามกระบวนการ
เหล่านี้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องท าการส ารวจในสนาม แต่เป็นการตรวจสอบจากตัวอย่างรูปถ่ายของอาคารจริงแทน 
และท าการประเมินตามกระบวนการประเมินด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วเหมือนกับการประเมิน 
ในสนาม และเมื่อท าการประเมินเสร็จแล้ว ผู้ฝึกอบรมสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นในผลการประเมิน 
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ของแต่ละคนและเปรียบเทียบผลกับผู้ประเมินรายอ่ืน (หรือเรียกว่าการ calibration) วิธีการนี้จะช่วยสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการประเมินมากขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.4 การตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างของอาคารที่ส ารวจ 
ผู้ประเมินควรรวบรวมและศึกษาเอกสารการออกแบบและก่อสร้างของอาคารที่จะท าการประเมิน 

ก่อนท าการส ารวจทุกครั้ง เพ่ือช่วยให้ผู้ประเมินสามารถระบุชนิดของระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง 
ของอาคารได้ 

2.5 การลงพ้ืนที่ส ารวจอาคาร 
การส ารวจอาคารเพ่ือท าการประเมินความเสี่ ยงโดยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว 

ควรกระท าเป็นทีมซึ่งประกอบด้วยผู้ประเมิน  2 คน เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการตัดสินใจใด ๆ ในระหว่างการส ารวจ รวมทั้งเพ่ือช่วยกันรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้ประเมินควรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว และสามารถระบุชนิดโครงสร้างรับแรงด้านข้างได้ 

การส ารวจในสนามจ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดนี้ผู้ประเมินควรน าติดตัวไปด้วย 
ทุกครั้งเมื่อออกส ารวจในสนาม อันประกอบด้วย 

 กล้องส่องทางไกล ส าหรับกรณีอาคารที่ท าการประเมินเป็นอาคารสูง 
 กล้องถ่ายรูป 
 แผ่นกระดานส าหรับรองแบบประเมิน 
 ปากกาหรือดินสอ 
 ไม้บรรทัดขนาดเล็ก ส าหรับช่วยในการวาดรูปอาคารอย่างคร่าว ๆ 
 ตลับเมตร/แถบวัดระยะ/เลเซอร์วัดระยะ 
 แบบแปลนของอาคาร 
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3. การลงข้อมูลในแบบประเมินขั้นต้น 
3.1 บทน า 

บทนี้เป็นการแนะน าเกี่ยวกับวิธีการลงข้อมูลในแบบประเมินขั้นต้นเพ่ือประเมินความเสี่ยงของอาคาร 
ที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ตามตัวอย่างในรูปที่ 3 - 1 และมีอยู่ในภาคผนวก ก  
ซึ่งมีทั้งหมด 3 ระดับ ให้ผู้ประเมินเลือกแบบแระเมินขั้นต้นโดยอ้างอิงจากระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
ในพ้ืนที่ที่ต้องการตรวจสอบ (ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2.1) ซึ่งสามารถยืนยันความถูกต้องได้จาก ค่าความเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น 0.20 วินาที (Ss) และที่คาบ 1 วินาที (S1) ที่ระบุไว้ด้านบนของแบบประเมินขั้นต้น  
และให้ผู้ประเมินด าเนินตามขั้นตอนในรูปที่ 3 – 2  

โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินขั้นต้นให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอาคารที่ต้องการประเมิน 
2. ส ารวจอาคารโดยรอบพร้อมทั้งร่างแบบแปลนและรูปด้านของอาคารลงในแบบประเมินขั้นต้น 
3. ระบุประเภทการใช้สอยของอาคารที่ต้องการประเมิน 
4. ระบปุระเภทของชั้นดิน ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ในขั้นตอนวางแผนการส ารวจพื้นที ่
5. ระบุชนิดของโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว (seismic-lateral-force resisting system) หากกระท าได้ 
ควรเข้าตรวจสอบจากด้านในอาคารด้วย แล้วเลือกค่าคะแนนพ้ืนฐาน (basic structural hazard score) ในแบบ
ประเมินขัน้ต้นตามชนิดของโครงสร้างที่ตรวจพบ 
6. ระบุองค์ประกอบที่มีผลต่อสมรรถนะในการต้านทานแผ่นดินไหว (seismic performance attributes) แล้ว
เลือกค่าปรับแก้ (modifiers) ในแบบประเมินขั้นต้นตามองค์ประกอบที่ตรวจพบ (เช่น จ านวนชั้น ประเภทของชั้นดิน 
ลักษณะรูปทรงของอาคาร เป็นต้น) 
7. ค านวณหาค่าผลคะแนนประเมิน (final score) แล้วประเมินว่าอาคารควรได้รับการประเมินอย่างละเอียด
หรือไม ่(ผลคะแนนประเมินน้อยกว่า 2.0 หรือไม่) 
8. ถ่ายรูปอาคารที่ท าการประเมินและแนบภาพไว้ในแบบประเมินขั้นต้น 
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รูปที่ 3 - 1 แบบประเมินขั้นต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก

แผ่นดินไหว 
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รูปที่ 3 - 2 ขั้นตอนการด าเนินการ  

ก ำหนดอำคำรและผู้ประเมิน 

รวบรวมข้อมูลอำคำร 

ก าหนดระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวของพ้ืนที่ตั้งอาคาร (ค่า Ss  และ S1) 
และเลือกใช้แบบประเมินขั้นต้นที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 

 

โซนแรงแผ่นดินไหวระดับสูง 
(Ss ≥ 0.5g 

หรือ S1 ≥ 0.2g) 

โซนแรงแผ่นดินไหวระดับปานกลาง 
(0.167g ≤ Ss < 0.5g  

หรือ 0.067g ≤ S1 < 0.2g) 

โซนแรงแผ่นดินไหวระดับต่ า 
(Ss < 0.167g  

หรือ S1 < 0.067g) 

กรอกข้อมูลลงในแบบประเมินขั้นต้น 

สรุปค่ำผลคะแนนประเมิน 

ผลคะแนนประเมิน ≥ 2 ผลคะแนนประเมิน < 2 

ตรวจสอบความเสียหาย/เสื่อมสภาพอย่างมากของ
อาคาร 

พบควำมเสียหำยหรือ
เสื่อมสภำพอย่ำงมำก 

ไม่พบควำมเสียหำยหรือ
เสื่อมสภำพอย่ำงมำก 

ต้องท ำกำรประเมิน
อย่ำงละเอียด 

ไม่ต้องท ำกำรประเมิน
อย่ำงละเอียด 

ต้องท ำกำรประเมิน
อย่ำงละเอียด 

สิ้นสุดการประเมินความเสี่ยง 
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3.2 การระบุความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของบริเวณที่ตั้งอาคาร (ข้อ 1 ในแบบประเมินขั้นต้น) 
3.2.1 ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมส าหรับพื้นที่ทั่วประเทศยกเว้นแอ่งกรุงเทพฯ 
เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว อาคารต่าง ๆ จะมีการตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนแตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือคาบการสั่นพ้ืนฐานของอาคาร และปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ ดังนั้น ผลตอบสนองของอาคาร 
จึงแสดงในรูปของ “ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม” ซึ่งมีค่าแปรเปลี่ยนไปตามคาบการสั่นพ้ืนฐานของอาคาร 
ตารางที่ ข – 1 ในภาคผนวก ข แสดงค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา 
(maximum considered earthquake) ที่คาบการสั่น 0.2 วินาที (Ss) และคาบการสั่น 1 วินาที (S1) ณ อ าเภอ
และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ยกเว้นในพื้นที่แอ่งกรุงเทพที่มดิีนลักษณะเป็นดินอ่อน  

ในข้อ 1 ของแบบประเมินขั้นต้นจะให้ผู้ประเมินกรอกค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น  
0.2 วินาที (Ss) และที่คาบ 1 วินาที (S1) ลงในแบบประเมินขั้นต้น  และท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการเลือกใช้แบบประเมินขั้นต้น ตามระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ า 
(low) ระดับปานกลาง (moderate) และระดับสูง (high) โดยค่า Ss และ S1 ที่กรอกในแบบประเมินขั้นต้น 
ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ที่ด้านบนของแบบประเมินขั้นต้น (รูปที่ 3 - 3) โดยให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
หากพบว่าค่า Ss และ S1 ของพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ที่ด้านบนของแบบประเมิน ให้ท าการเปลี่ยน
แบบประเมินขั้นต้นให้เหมาะสมกับค่า Ss และ S1 ของพ้ืนที่นั้น ๆ โดยค่า Ss และ S1 ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง  
2 ค่า หากค่า Ss สอดคล้องแต่ค่า S1 ไม่สอดคล้อง หรือค่า Ss ไม่สอดคล้องแต่ค่า S1 สอดคล้อง ให้เลือกระดับ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ และให้เปลี่ยนแบบประเมินขั้นต้นให้มีความสอดคล้องกับระดับ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่สูงกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่จังหวัดตาก อ าเภอท่าสองยาง จากตารางที่ ข – 1  
ในภาคผนวก ข ระบุว่ามีค่า Ss = 0.733 และ S1 = 0.185 จะพบว่า ค่า Ss อยู่ ในช่วงระดับความรุนแรง 
ของแผ่นดินไหวสูง (Ss ≥ 0.5) ในขณะที่ค่า  S1 อยู่ ในช่วงระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวปานกลาง  
(0.067 ≤ S1 < 0.2) ให้ผู้ประเมินเลือกใช้แบบประเมินขั้นต้นส าหรับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 - 3 ค่า Ss และ S1 ทีส่อดคล้องกับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
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 3.2.2 ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมส าหรับพื้นที่ในแอ่งกรุงเทพมหานคร 
 เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งกรุงเทพมหานคร มีชั้นดินเป็นดินเหนียวอ่อนซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากดินตะกอนลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อเกิดคลื่นสั่นไหว ชั้นดินอ่อนมีความสามารถที่จะขยายความรุนแรงของคลื่นแผ่นดินไหวได้
แม้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นในระยะไกล ดังนั้นใน มยผ. 1301/1302 - 61 จึงได้ก าหนดค่าความเร่งตอบสนองเชิง
สเปกตรัมส าหรับการออกแบบ ซึ่งได้รวมผลเนื่องจากสภาพดินอ่อนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของแอ่งกรุงเทพมหานครเข้าไปแล้ว 
จึงแตกต่างจากค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม ตามตารางที่ ข - 1 ในภาคผนวก ข ที่เป็นค่าความเร่งตอบสนองเชิง
สเปกตรัมของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณา (maximum considered earthquake) ซึ่งยังไม่ได้พิจารณาผล
เนื่องจากสภาพดิน 
 เนื่องจากแบบประเมินขั้นต้นแบ่งโซนแรงแผ่นดินไหวตามค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม 
ของแผ่นดินไหวรุนแรงสู งสุดที่ พิจารณา  (maximum considered earthquake)  ดั งนั้นจึ ง ไม่สามารถ 
ใช้ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมส าหรับการออกแบบที่ใช้กับพ้ืนที่ในแอ่งกรุงเทพมหานครตาม มยผ. 
1301/1302 – 61 ในการเลือกระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแบบประเมินขั้นต้นนี้ได้ และเนื่องจากไม่มีข้อมูล 
ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่พิจารณาส าหรับพ้ืนที่เหล่านี้ จึงท าให้เกิดปัญหา
การเลือกระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวส าหรับพ้ืนที่ในแอ่งกรุงเทพมหานคร แต่จากการตรวจสอบค่าความเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัมของพ้ืนที่ในแอ่งกรุงเทพมหานครแล้วพบว่าส่วนมากจะอยู่ในช่วงความรุนแรงระดับ  
“ปานกลาง” ดังนั้นส าหรับพ้ืนที่ในแอ่งกรุงเทพมหานคร (รูปที่ 3 – 4) ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลค่าความเร่งตอบสนอง
เชิงสเปกตรัมให้ผู้ประเมินเลือกใช้ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหว “ปานกลาง” และเลือกประเภทของชั้นดินเป็น
ประเภทดินอ่อน (ดินประเภท E) เมื่อไม่สามารถหาหรือรวบรวมข้อมูลประเภทของชั้นดินในพ้ืนที่ได้ 

 

 

รูปที่ 3 – 4 พ้ืนที่ในแอ่งกรุงเทพมหานคร 

 

 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่14 

 

โซน 1 
จังหวัดเพชรบุร ี
- อ.เขาย้อย 
จังหวัดราชบุรี 
- อ.ปากทอ่ 
- อ.วดัเพลง 
- อ.เมืองราชบุร ี
 
โซน 2 
จังหวัดราชบุรี 
- อ.ด าเนนิสะดวก 
- อ.บางแพ 
จังหวัดนครปฐม 
- อ.สามพราน 
- อ.พทุธมณฑล 
- อ.นครชัยศร ี
- อ.ดอนตมู 
- อ.บางเลน 
- อ.เมืองนครปฐม 
 

โซน 3 
จังหวัดสมุทรสาคร 
(ทั้งจังหวัด) 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ทั้งจังหวัด) 
 
โซน 4 
จังหวัดนนทบุรี 
(ทั้งจังหวัด) 
 
โซน 5 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(ทั้งจังหวัด) 
จังหวัดสมุทรปราการ 
(ทั้งจังหวัด) 
 

โซน 6 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- อ.ลาดบัวหลวง 
- อ.บางไทร 
- อ.บางปะอนิ 
- อ.วังน้อย 
- อ.เสนา 
- อ.อุทัย 
- อ.ท่าเรือ 
- อ.บางบาล 
- อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 
 
โซน 7 
จังหวัดปทุมธาน ี
(ทั้งจังหวัด) 
 
โซน 8 
จังหวัดนครนายก 
- อ.บางนา 
- อ.ปากพล ี
- อ.เมืองนครนายก 

โซน 9 
จังหวัดนครนายก 
- อ.องครกัษ์ 
จังหวัดปราจีนบุร ี
- อ.บ้านสร้าง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- อ.บางน้ าเปรี้ยว 
- อ.บางคล้า 
- อ.ราชสาสน ์
- อ.คลองเขือ่น 
- อ.บ้านโพธิ ์
- อ.บางปะกง 
- อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
 
โซน 10 
จังหวัดชลบุร ี
- อ.พานทอง 
- อ.เมืองชลบุร ี

3.3 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร (ข้อ 2 ในแบบประเมินขั้นต้น) 

3.3.1 การระบุชื่อและท่ีตั้งอาคาร 
ช่องว่างมุมขวาบนของแบบประเมินขั้นต้น (รูปที่ 3 - 5) ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลทั่วไปของอาคาร ได้แก่ 

ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ที่อยู่ พ้ืนที่อาคาร และข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ประเมินได้รวบรวมในขั้นตอนการวางแผน
ก่อนลงส ารวจพื้นที ่โดยข้อมูลเหล่านี้ควรได้รับการยืนยันความถูกต้องอีกครั้งเมื่อลงพื้นที่ส ารวจอาคาร และในกรณี
ทีข้่อมูลรายละเอียดของอาคารไม่ได้ถูกระบุในขั้นตอนการวางแผนก่อนลงส ารวจพ้ืนที่ก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูล
ให้สมบูรณ์เมื่อลงส ารวจพ้ืนที่ พร้อมทั้งระบุชื่อและที่ตั้งของอาคาร รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดของอาคารอย่างอ่ืน 
ได้แก่  ต าแหน่งพิกัด GPS ของอาคาร ขนาดพ้ืนที่รวมของอาคารโดยประมาณ แบบแปลนของอาคาร  
การออกแบบเพื่อรองรับแรงจากแผ่นดินไหว การออกแบบเพื่อรองรับแรงลม และประเภทการใช้สอยอาคาร 
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รูปที ่3 - 5 ข้อมูลทั่วไปของอาคาร 

3.3.2 การระบุต าแหน่งพิกัด GPS ของอาคาร 
ในส่วนของช่องว่างถัดจากที่ตั้งอาคารในแบบประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหาย

อย่างหนักจากแผ่นดินไหว ใช้ส าหรับบันทึกต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์หรือต าแหน่งบนพ้ืนโลกด้วยระบบ global 
positioning system (GPS) โดยผู้ประเมินสามารถระบุพิกัดเป็น 2 ชุด คือ ละติจูด (latitude) หรือเส้นรุ้ง  
และลองจจิูด (longitude) หรือเส้นแวง เพ่ือบ่งบอกถึงต าแหน่งที่ตั้งของอาคารที่แม่นย าและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3.3.3 การระบุพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร 
การระบุพื้นท่ีทั้งหมดของอาคารโดยพิจารณาจากแบบแปลนของอาคาร และค านวณได้จากการคูณพ้ืนที่

โดยประมาณต่อชั้นกับจ านวนชั้นทั้งหมดของอาคาร โดยที่ความยาวและความกว้างของอาคารสามารถวัด 
หรือประมาณได้จากแบบแปลนของอาคาร การระบุ พ้ืนที่รวมทั้งหมดมีประโยชน์ส าหรับการประเมิน 
น้ าหนักบรรทุกของอาคาร และให้ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจันด้วยเมื่อพ้ืนที่รวมทั้งหมดได้จากการประมาณค่า 

3.3.4 แบบแปลนของอาคาร 
แบบแปลนของอาคารเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากในการประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความ

เสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สามารถระบุลักษณะของอาคารได้อย่างละเอียด 
และแม่นย าที่สุด แต่ในบางกรณีการก่อสร้างจริงอาจไม่ตรงตามแบบแปลนของอาคาร ผู้ประเมินจึงจ าเป็น 
ต้องตรวจสอบสภาพของอาคารก่อนและพิจารณาเลือกลักษณะของอาคารที่จะประเมินตามการก่อสร้างจริง 
เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด 
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3.3.5 การออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบได้ว่าอาคารมีการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือไม ่

โดยพิจารณาจากเอกสารที่สามารถยืนยันได้ชัดเจน เช่น ผลวิเคราะห์จากแบบแปลนของอาคาร รายการค านวณ 
ที่ระบุชัดเจนว่ามีการเพ่ิมเติมในส่วนของการค านวณเพ่ือต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่มี
แบบแปลนหรือรายการค านวณดังกล่าว ให้ผู้ประเมินถือว่าอาคารไม่มีการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว และไม่สามารถใช้ค ากล่าวอ้างจากวิศวกรผู้ควบคุมการ ก่อสร้าง  หรือการประเมิน 
จากการตรวจสอบด้วยสายตาโดยไม่มีหลักฐานดังกล่าวยืนยัน  

ในกรณีที่มีการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแล้ว ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย 
ลงในแบบประเมินขั้นต้น (รูปที่ 3 - 6) และให้ยุติการประเมินความเสี่ยง โดยถือว่าอาคารไม่มีความเสี่ยงที่อาจ
ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวเพราะได้รับการออกแบบให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือน  
ของแผ่นดินไหวโดยวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญแล้ว ส่วนในกรณีที่ไม่ได้มีการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว ให้ผู้ประเมินด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 3 – 6 ข้อมูลด้านการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

3.3.6 การออกแบบอาคารรองรับแรงลม 
ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบได้ว่าอาคารมีการออกแบบรองรับแรงลมหรือไม่ โดยพิจารณาจากเอกสาร 

ที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนในลักษณะเดียวกันกับการตรวจสอบว่า อาคารมีการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหวหรือไม่ ในกรณีที่ไม่พบเอกสารที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน ให้ระบุว่าอาคารไม่มีการออกแบบ
รองรับแรงลม โดยให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมายลงในแบบประเมินขั้นต้น (รูปที่ 3 - 7) ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนการประเมินต่อไป ถึงแม้ว่าอาคารจะมีหรือไม่มีการออกแบบรองรับแรงลมก็ตาม 

 

 

 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 – 7 ข้อมูลด้านการออกแบบรองรับแรงลม 

3.3.7 การระบุประเภทการใช้สอยอาคาร 
ผู้ประเมินสามารถระบุประเภทการใช้สอยอาคารโดยท าเครื่องหมายลงในแบบประเมินขั้นต้น  

หน้าตัวเลือกที่ก าหนดให้ (รูปที่ 3 - 5) การใช้สอยอาคารในที่นี้หมายถึง รูปแบบการใช้ประโยชน์อาคารซึ่งจะบ่งชี้
ถึงจ านวนของผู้ ใช้งานต่อพ้ืนที่ของอาคาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีผลโดยตรงกับความเสียหายของโครงสร้าง  
หรือความน่าจะเป็นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายส าคัญ แต่การใช้สอยอาคารก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ต้องค านึงถึง  
และจ าเป็นต้องใช้อ้างอิงหากมีการประเมินอย่างละเอียดต่อไป 

ในแบบประเมินขั้นต้น การใช้สอยอาคารแบ่งเป็นทั้งหมด 14 ประเภท ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารส านักงาน 
สถานพยาบาล อาคารอยู่อาศัยรวม โบราณสถาน ศาสนสถาน หอประชุม โรงงาน อาคารภาครัฐ อาคารพาณิชย์ 
สถานศึกษา อาคารภาคเอกชน โรงมหรสพ และโรงแรม ซึ่งเป็นการใช้สอยอาคารที่มักพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย  
ผู้ประเมินควรเลือกการใช้สอยอาคารให้ตรงกับความเป็นจริง  หากมีการใช้ประโยชน์อาคารหลายประเภท 
ในอาคารหนึ่งแห่ง เช่น อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วย สามารถเลือกประเภทการใช้สอยอาคารทั้งสอง
รูปแบบลงในแบบประเมินขั้นต้นได้ หากการใช้สอยอาคารไม่ตรงตามประเภทที่ก าหนดไว้ทั้ง  14 ประเภท  
ในแบบประเมินขั้นต้น ให้ท าเครื่องหมายในตัวเลือก “อ่ืน ๆ” และระบุประเภทการใช้สอยอาคารก ากับไว้ด้านท้าย
ตัวเลือกด้วย หรือผู้ประเมินอาจจะระบุแยกประเภทการใช้สอยอาคารในแต่ละชั้นไว้ ในส่วนแสดงความคิดเห็น

3.4 ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินขั้นต้น (ข้อ 3 ในแบบประเมินขั้นต้น) 

 3.4.1 การระบุจ านวนชั้น 
ความสูงของอาคารอาจเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

อาคารสูงบนชั้นดินอ่อนอาจมีความเสี่ยงมากกว่าและมีระยะเวลาในการสั่นไหวนานกว่าอาคารลักษณะเดียวกัน 
ที่มีความสูงน้อยกว่า จ านวนชั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในการบอกความสูงของอาคาร (เช่น อาคารสูงประมาณ  
3 เมตรต่อชั้น ส าหรับอาคารที่อยู่อาศัย และความสูง 3.5 เมตรต่อชั้น ส าหรับอาคารประเภทอ่ืน) การนับจ านวนชั้น 
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อาจเป็นไปได้ยาก หากอาคารถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา หรือถ้ามีหลังคาหลายระดับแตกต่างกัน ซึ่งในการประเมิน 
ให้ใช้จ านวนชั้นที่สูงที่สุดของอาคาร โดยให้นับจ านวนชั้นจากชั้นระดับพ้ืนดินไปถึงหลังคา 

 3.4.2 การระบปุระเภทของชั้นดินในบริเวณที่ตั้งอาคาร 
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.5 ประเภทของชั้นดินควรได้รับการตรวจสอบและบันทึกลงในแบบประเมินขั้นต้น  

(รูปที่ 3 - 8) ในขั้นตอนการวางแผนและรวบรวมข้อมูลก่อนลงส ารวจพ้ืนที่ ถ้าประเภทของชั้นดินไม่ได้มีการระบุ 
ในขั้นตอนดังกล่าว จะต้องมีการระบุโดยผู้ประเมินในขั้นตอนการประเมินอาคาร หากผู้ประเมินไม่สามารถระบุ
ประเภทของชั้นดินได้ ให้ถือว่าดินในบริเวณที่ตั้งของอาคารเป็นประเภทดินอ่อน (E) แต่อย่างไรก็ตามส าหรับ 
อาคารชั้นเดียวหรืออาคารสองชั้นที่มีความสูงรวมความสูงของหลังคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7.5 เมตร สามารถ 
ระบปุระเภทของชั้นดินเป็นประเภทดินปกต ิ(D) เมื่อไมส่ามารถหาหรือรวบรวมข้อมูลประเภทของชั้นดินในพ้ืนที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 3 - 8 ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของชั้นดินในบริเวณท่ีตั้งอาคาร 
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3.4.3 การระบุความไม่สม่ าเสมอทางโครงสร้างของอาคาร 
3.4.3.1 โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่ง 
ความไม่สม่ าเสมอของโครงสร้างในแนวดิ่งส่งผลต่อเสถียรภาพในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน 

ของแผ่นดินไหวของอาคารทุกประเภท ตัวอย่างของความไม่สม่ าเสมอของโครงสร้างในแนวดิ่ง ได้แก่ อาคารที่มี
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเหมือนขั้นบันได (set back) อาคารที่สร้างบริเวณเนินเขาหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 
อาคารที่มีชั้นที่ อ่อน (soft story) (รูปที่  3 - 9) ซึ่งหากอาคารมีรูปทรงไม่สม่ าเสมอ หรือมีผนังบางส่วน 
ของอาคารไม่ได้อยู่ในแนวตั้งฉาก หรืออาคารตั้งอยู่บนพ้ืนที่เนินเขาสูงชัน เนื่องจากมีความแตกต่างทางสติฟเนส 
(stiffness) ของโครงสร้างที่ด้านล่างของพ้ืนที่ลาดชันกับโครงสร้างด้านบนที่มีระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ความลาดชัน 
ในทิศทางสูงขึ้นอาจท าให้โครงสร้างเสาส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินมีความยาวน้อยลง และมีความเสี่ยงที่อาคารอาจได้รับ
ความเสียหายจากแรงเฉือนจนท าให้อาคารพังถล่มลงมา  

ส าหรับอาคารที่มีชั้นที่อ่อน (soft story) หมายถึงอาคารมีความแข็งแรงที่ชั้นใดชั้นหนึ่งของอาคาร 
น้อยกว่าชั้นอ่ืน ๆ (รูปที่ 3 – 9 ง ถึง ช) ตัวอย่างเช่น อาคารที่มีผนังรับแรงเฉือนหรือผนังไม่ต่อเนื่องกับฐานราก  
ในการประเมินชั้นที่อ่อน (soft story) เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบได้หากไม่ทราบข้อมูลในการออกแบบอาคาร 
รวมไปถึงวิธีการถ่ายแรงจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้อาคารอาจมีการออกแบบให้ผนังรับแรงเฉือน 
อยู่ภายในอาคาร ซึ่งผู้ประเมินอาจจะมองไม่เห็นจากด้านนอกของอาคาร อย่างไรก็ตามหากผู้ประเมินไม่แน่ใจ 
ว่าอาคารหลังนั้นมีชั้นที่ อ่อน (soft story) หรือไม่ ให้เลือกใช้ค่าปรับแก้คะแนนในกรณีโครงสร้างมีความ 
ไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่ง โดยผู้ประเมินอาจระบคุวามเห็นเพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมลงในแบบประเมินขั้นต้น โดยทั่วไปแล้ว
อาคารพาณิชย์หลายแห่งมักพบว่า ชั้นแรกของอาคารเป็นชั้นที่อ่อน เนื่องจากมีการออกแบบให้ชั้นแรกของอาคาร
เป็นช่องเปิดมีประตูและหน้าต่างขนาดใหญ่ เพ่ือแสดงให้เห็นพ้ืนที่ด้านในอาคาร ซึ่งถ้าชั้นที่หนึ่งมีความสูง 
หรือมีหน้าต่างอยู่ทุกด้าน และชั้นต่อ ๆ ไปมีพ้ืนที่หน้าต่างน้อยลงให้พิจารณาว่าชั้นที่หนึ่งนั้นเป็นชั้นที่อ่อน  
(soft story) 

นอกจากนี้อาคารอาจมีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่งทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งท าให้อาคารเข้าข่าย 
กรณชีั้นที่อ่อน (soft story) ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น อาคารที่มีผนังด้านหน้าและด้านหลังเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง แต่ผนัง
ด้านข้างเป็นแบบผนังปิดทึบ อาคารที่มีชั้นล่างสุดเป็นที่จอดรถ (tuck under) (รูปที่ 3 - 10) ซึ่งพบได้บ่อย 
ในอาคารประเภทอพาร์ตเมนต์ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่า
รูปทรงโครงสร้างลักษณะนี้มีความอ่อนแอและเกิดความเสียหายในระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว การที่จะประเมินว่า
โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอทางดิ่งนั้นมีความไม่ชัดเจน ผู้ประเมินต้องใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ 
ในการพิจารณา ซึ่งหากผู้ประเมินพบว่าอาคารเข้าข่ายในลักษณะนี้ให้เลือกใช้ค่าปรับแก้ส าหรับโครงสร้างที่มีความ 
ไม่สม่ าเสมอทางดิ่งด้วย 
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ก. ตัวอย่างอาคารที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่ง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ. อาคารที่มีความสูงของช้ัน
ไม่สม่ าเสมอ 

จ. อาคารที่มีช่องเปิดขนาด
ใหญ่ในก าแพงรับแรงเฉือน 

ช. อาคารที่มีความไม่ต่อเนื่อง
ของเสา 

ข. อาคารที่มีลักษณะเหมือนข้ันบนัได ค. อาคารที่สร้างบริเวณเนินเขา 

รูปที่ 3 - 9 ลักษณะอาคารที่มีความไม่สม่ าเสมอของโครงสร้างในแนวดิ่ง  

ชั้นที่อ่อน 

ลักษณะเหมือนขั้นบันได 

ง. อาคารที่มีช้ันท่ีอ่อน 

ซ. อาคารที่มีรูปทรง
เหมือนตัว U 

ซ. อาคารที่มีรูปทรง
เหมือนตัว T คว่ า 

ญ. อาคารที่มรีูปทรง
เหมือนตัว L 

มีช่องเปิด
ที่ช้ันใด
ช้ันหนึ่ง 
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รูปที่ 3 - 10 อาคารที่มีชั้นล่างสุดเป็นที่จอดรถ (tuck under) 

3.4.3.2 โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบ 
อาคารที่ โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบอาจส่งผลต่อเสถียรภาพในการต้านทาน

แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวของอาคาร ตัวอย่างอาคารที่มีความไม่สม่ าเสมอของโครงสร้างในแนวระนาบ  
เช่น อาคารที่มีมุมหักเข้าข้างใน (re-entrant corners) อาคารที่มีความสามารถในการต้านทานแรงกระท า 
เพียงด้านใดด้านหนึ่ ง  รวมถึงอาคารที่มีระบบต้านทานแรงด้านข้างซึ่ งอาจท าให้เกิดการบิด  (torsion)  
และเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (รูปที ่3 -11) 

อาคารที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบจากการมีมุมหักเข้าข้างใน (re-entrant corners) ได้แก่ อาคาร
ที่มีช่วงปีกยาวลักษณะคล้ายตัวอักษร E L T U หรือรูปทรงคล้ายเครื่องหมายบวก (+) (รูปที่ 3 - 11  
และรูปที ่3 - 12)  

โครงสร้างที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบอาจก่อให้เกิดแรงบิด (torsion) โดยเฉพาะบริเวณมุม 
ของอาคาร ซึ่งโดยส่วนมากด้านที่ติดถนนจะมีช่องหน้าต่างหรือพ้ืนที่เปิดโล่ง ในขณะทีด้่านที่ไม่ติดถนนจะมีลักษณะ
เป็นผนังทึบ อาคารรูปทรงลิ่มซึ่งมักพบเห็นได้ที่บริเวณมุมของถนนที่มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่มุมถนน  
ถ้าขนาดมุมของอาคารไม่ใช่ 90    ให้ถือว่าเป็นโครงสร้างทีม่ีความอ่อนแอเช่นเดียวกัน (รูปที ่3 – 13) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบของโครงสร้างจะสามารถเกิดขึ้นได้ในอาคารทุก
ประเภท แต่ส าหรับระบบโครงสร้างของอาคารบางประเภท ได้แก่ ระบบโครงสร้างไม้ ระบบโครงสร้างส าเร็จรูปแบบ
หล่อในที่ ระบบโครงสร้างส าเร็จรูปแบบยกมาติดตั้ง ระบบโครงสร้างอิฐก่อแบบมีเหล็กเสริม และระบบโครงสร้าง
อิฐก่อแบบไม่มีเหล็กเสริม เมื่อเกิดความเสียหายที่จุดเชื่อมต่อ อาจท าให้ความสามารถในการรับแรงของโครงสร้าง 
ลดลงอย่างมาก และน าไปสู่การพังถล่มของโครงสร้างบางส่วนหรือทั้งหลัง 
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ก. อาคารที่มีมุมหักเข้าข้างใน 
 
 

 

 

 

 

ข.  อาคารที่มีความไม่ต่อเนื่อง           ค.  อาคารที่มีโครงสร้างไดอะแฟรมไม่ขนานกัน  

รูปที่ 3 - 11 ลักษณะอาคารที่มีความไม่สม่ าเสมอของโครงสร้างในแนวระนาบ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 - 12 ตัวอย่างอาคารที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบแบบมีมุมหักเข้าข้างใน 
 

xy > 0.5XY 

x 

X 

Y y ช่องเปิด 

แสดงต ำแหน่งมมุหกัเขำ้ขำ้งใน 
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รูปที่ 3 - 13 ตัวอย่างอาคารที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบซ่ึงก่อให้เกิดแรงบิด 

3.5 ชนิดโครงสร้างอาคารและคะแนนพื้นฐาน (ข้อ 4 ในแบบประเมินขั้นต้น) 

ความถูกต้องของการประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว  
ด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว  (rapid visual screening หรือ RVS) นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ของผู้ประเมินว่า สามารถระบุระบบต้านทานแรงด้านข้างของอาคารจากการส ารวจด้วยตาเปล่าหรือสามารถ 
ระบุเงื่อนไขที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดได้หรือไม่ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดคะแนนพ้ืนฐานของโครงสร้างแต่ละชนิด
ต่อไป   

3.5.1 ชนิดโครงสร้างอาคาร 
ประเภทโครงสร้างอาคารทีเ่ข้าข่ายการประเมินด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (rapid visual 

screening หรือ RVS) ของ FEMA มีอยู่ทั้งหมด 15 ประเภท แต่ประเภทโครงสร้างอาคารที่มีการก่อสร้าง 
กันโดยทั่วไปในประเทศไทยมีอยู่ 9 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบโครงสร้างไม้ซ่ึงมีพ้ืนที่เท่ากับหรือน้อยกว่า 465 ตารางเมตร (W1) 
2. ระบบโครงสร้างไม้ซ่ึงมีพ้ืนที่มากกว่า 465 ตารางเมตร (W2) 
3. ระบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงดัด (S1) 
4. ระบบโครงสร้างเหล็กมีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (S5) 
5. ระบบโครงสร้างคอนกรีตต้านทานแรงดัด (C1) 
6. ระบบโครงสร้างผนังคอนกรีตรับแรงเฉือน (C2) 
7. ระบบโครงเฟรมคอนกรีต มีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (C3) 
8. ระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  (PC2) 
9. ระบบโครงสร้างผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (URM) 
การค านวณหาค่าคะแนนพื้นฐานในแบบประเมินขั้นต้นค านวณจากความเป็นไปได้ที่แต่ละระบบโครงสร้าง

อาคารอาจจะพังถล่มภายใต้ระดับการสั่นไหวสูงสุดของแผ่นดินไหวในแต่ละพ้ืนที่  โดยค่าคะแนนพ้ืนฐานอ้างอิง 
จากความเสียหายและฟังก์ชันการประเมินความสูญเสียที่ระบุไว้ใน FEMA ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความเสียหาย 
ตามหลักวิธีของ HAZUS และเทคนิคการประมาณความเสี่ยง (NIBS, 1999) ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ค านวณค่าคะแนนพื้นฐานสามารถอ้างอิงไดจ้ากคู่มือ FEMA 155  
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รายละเอียดของลักษณะอาคารและเสถียรภาพในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ส าหรับ
อาคารทีม่ีอยู่ในประเทศไทยทั้ง 9 ประเภท พร้อมกับตัวอย่างภาพถ่ายตัวอาคารจากภายนอก และคะแนนพ้ืนฐาน
ของอาคารตามระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ได้แก่ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า แสดงไว้ใน 
ตารางที ่3-1 และตารางที ่3-2 

ทั้งนี้อาคารที่ไม่ได้รับการออกแบบจากวิศวกรไม่สามารถใช้แบบประเมินขั้นต้นนี้ได้  และในกรณีที่พบว่า 
มีการใช้ระบบโครงสร้างหลายระบบในอาคารหลังเดียวกันให้ผู้ประเมินปฏิบัติตามข้อ 3.5.4 

3.5.2 คะแนนพื้นฐาน ลักษณะ และสมรรถนะของอาคาร 
ประเด็นส าคัญของการประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว

ด้วยวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (rapid visual screening หรือ RVS) คือการระบุชนิดของโครงสร้าง
อาคารและระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างของอาคารจากการประเมินด้วยตาเปล่า เมื่อมีการระบุระบบ
ต้านทานแรงด้านข้างแล้ว ผู้ประเมินจะพิจารณาเลือกประเภทอาคารที่สอดคล้องกันในแบบประเมินขั้นต้น  
และท าเครื่องหมายลงที่ค่าคะแนนพ้ืนฐานที่มีอยู่ในแบบประเมินขั้นต้นให้สอดคล้องกับประเภทอาคารนั้น ๆ  
การประเมินจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากสามารถระบุได้ว่า อาคารที่ท าการประเมินมีระบบโครงสร้างต้านทานแรง
ด้านข้างเป็นประเภทใดก่อนที่จะท าการส ารวจพ้ืนที่  ซึ่งสามารถประเมินได้ในขั้นตอนการวางแผนโดย 
ใช้แบบแปลนของอาคารหรือข้อมูลการก่อสร้างของอาคารนั้น ๆ  

ถ้าไม่สามารถระบุระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างของอาคารได้ในขั้นตอนการวางแผน เนื่องจาก
ข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่มีข้อมูลของอาคารเลย ซึ่งคาดว่าเป็นเงื่อนไขที่จะพบได้มากที่สุดในการประเมิน
ขั้นต้น ดังนั้นผู้ประเมินต้องท าการประเมินในขั้นตอนการส ารวจพ้ืนที่และตัดสินใจเลือกระบบโครงสร้างต้านทาน
แรงด้านข้างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ถ้าผู้ประเมินไม่สามารถระบุระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง 
ของอาคารได้จากภายนอกอาคาร แนะน าให้ผู้ประเมินเข้าไปภายในอาคาร เพ่ือยืนยันชนิดของโครงสร้างอาคาร 
ที่เลือกให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด 

หากผู้ประเมินไม่สามารถระบุระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างของอาคารได้และไม่สามารถเข้าไป
ตรวจสอบภายในอาคารได้ ให้ผู้ประเมินตัดตัวเลือกระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างของอาคารที่ไม่น่าจะตรง
กับความเป็นจริงของอาคารออก และให้ต้ังสมมุติฐานว่าระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างที่เหลือทั้งหมดมี
โอกาสเป็นไปได้ ซึ่งในกรณนีี้ให้ผู้ประเมินท าการเลือกค่าคะแนนพื้นฐานของระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างที่
มีโอกาสเป็นไปไดท้ั้งหมดในแบบประเมินขั้นต้น ค าแนะน าเพ่ิมเติมและแนวทางการประเมินที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้
ปรากฎอยู่ในหัวข้อ 3.7 
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ตารางที ่3 - 1 ชนิดของโครงสร้างอาคาร ค่าคะแนนพ้ืนฐาน และลักษณะและสมรรถนะของอาคารในการต้านทาน
แรงแผ่นดินไหว (FEMA 154) 
 
ชนิดของโครงสร้าง

อาคาร  
ตัวอย่างภาพถ่าย คะแนนพ้ืนฐาน

ส าหรับระดับ
ความรุนแรงของ

แผ่นดินไหว 

ลักษณะและสมรรถนะของอาคาร 

W1  
ระบบโครงสร้างไม้
ซึ่งมีพื้นทีเ่ท่ากับ
หรือน้อยกว่า 465 
ตารางเมตร 

 

 

สูง= 4.7 

ปานกลาง = 7 

ต่ า = 11.3 

●โครงสร้างของอาคารสร้างจาก
ไม้ซึ่งสามารถเห็นได้จากภายนอก
หรือภายในอาคาร 

●วัสดุตกแต่งภายนอกที่พบมาก
ที่สุดเป็นแผ่นไม้ แผ่นโลหะ หรือ
ปูนป้ันตกแต่ง 

●อาคารมีประสิทธิภาพที่ดใีนการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว (อ้างอิงจากข้อมูลการ
เกิดเหตุแผ่นดินไหวในอดีต) 
เนื่องจากคุณลักษณะของระบบ
โครงสร้างรวมทั้งโครงสร้างไม้เป็น
วัสดุทีม่ีน้ าหนักเบาและอาคารไม่
สูงมาก 

●รอยแตกร้าวท่ีเกิดจาก
แผ่นดินไหวอาจพบว่าเกิดในปูน
ปลาสเตอร์หรือปูนปั้นตกแต่ง  ซึ่ง
จัดเป็นความเสยีหายที่ไม่ใช่ส่วน
ของโครงสร้าง 

●ความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
โครงสร้างมักเกิดขึ้นในอาคารที่มี
อายกุารใช้งานมากแล้ว ซึ่งเกิดที่
บริเวณรอยต่อระหว่างโครงสรา้ง
กับรากฐานที่หลดุจากกันและเกิด
จากค้ ายันที่ไมเ่พียงพอ 
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ชนิดของโครงสร้าง
อาคาร  

ตัวอย่างภาพถ่าย คะแนนพ้ืนฐาน
ส าหรับระดับ

ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว 

ลักษณะและสมรรถนะของอาคาร 

W2 
ระบบโครงสร้างไม้
ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 
465 ตารางเมตร 

 

 

 

สูง= 4.7 

ปานกลาง = 7 

ต่ า = 11.3 

●ส่วนใหญ่มักเป็นอพารต์เมนต์ 
ขนาดใหญ ่หากใช้เป็นอาคาร
พาณิชย์หรือโรงงานมักมีความสูง 
1-3 ช้ัน และโดยทั่วไปมักมคีวาม
สูงไม่ถึง 6 ช้ัน 

S1 
ระบบโครงสร้าง
เหล็กตา้นทานแรง
ดัด 

 

 

 

สูง = 3.4 

ปานกลาง = 4.8 

ต่ า = 7.7 

●โดยทั่วไปมักมรีะยะการวาง
โครงสร้างทั้งในทิศทางตามขวาง
และตามยาวเท่า ๆ กัน ประมาณ 
6-9 เมตร  

● ระบบพ้ืนโดยทั่วไปมักเป็น
คอนกรีต บางครั้งอาจเป็นการเท
คอนกรีตบนแผ่นเหล็ก โดยทั่วไป
มักใช้ในอาคารพาณิชย ์อาคาร
สาธารณะและอาคารภาครัฐ 

●เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 
1994 ที ่Northridge และปี ค.ศ. 
1995 ที ่Kobe แสดงให้เห็นว่า
รอยเช่ือมในอาคารโครงสร้าง
เหล็กตา้นทานแรงดัดเป็นปัจจัยที่
อาจท าให้เกิดความเสียหายรุนแรง 
ซึ่งความเสยีหายอาจเกิดขึ้นจาก
การขาดกันบรเิวณจดุเช่ือมต่อ
ระหว่างคานและเสา 
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ชนิดของโครงสร้าง
อาคาร  

ตัวอย่างภาพถ่าย คะแนนพ้ืนฐาน
ส าหรับระดับ

ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว 

ลักษณะและสมรรถนะของอาคาร 

S5 
ระบบโครงสร้าง
เหล็กมผีนังก่ออิฐไม่
เสรมิแรง 
 

 

 

 

สูง= 3.9 

ปานกลาง = 5.8 

ต่ า = 9.7 

●เสาเหล็กมีความหนาไม่มาก
และอาจถูกซ่อนไว้ด้านในของผนัง 

●โดยทั่วไปผนังก่ออิฐจะอยูท่ี่
ภายนอก และระหว่างช่อง
หน้าต่างมักมีเสาแคบ ๆ (กว้าง
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร)  

●บางด้านของอาคารจะเป็นผนัง
ทึบในแนวดิ่งทั้งหมด 

●ผนังภายนอกมักก่ออิฐ 2 ถึง 3 
ช้ัน 

●อิฐตกแต่งรอบ ๆ เสาและคาน
มักติดตั้งไดไ้ม่ดีซึ่งสามารถหลดุได้
ง่าย 

C1  
ระบบโครงสร้าง
คอนกรีตต้านทาน
แรงดัด 

 

 

สูง= 2.6 

ปานกลาง = 4.1 

ต่ า = 7.3 

●คอนกรีตทั้งหมดที่มองเห็นเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ใช่
โครงสร้างเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีต 

●ปัจจัยพื้นฐานท่ีควบคุม
สมรรถนะของโครงสร้างคอนกรตี
ต้านทานแรงดัดคือ ความสามารถ
ในการรับแรงดดัที่ยอมรับได ้

●ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเสา
ท าให้เกิดการขาดความต่อเนื่อง
ของคอนกรีตซึ่งน าไปสู่การวิบัติ
เนื่องจากแรงเฉือน 

●หากการเสริมก าลังในคานไม่
ต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดการดัดพลิก
กลับในช่วงเวลาที่เกิดแรงกระท า
ย้อนกลับ 
 
 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่28 

ชนิดของโครงสร้าง
อาคาร  

ตัวอย่างภาพถ่าย คะแนนพ้ืนฐาน
ส าหรับระดับ

ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว 

ลักษณะและสมรรถนะของอาคาร 

●ค่าสติฟเนสสัมพัทธ์ของโครง
เฟรมทีม่ีค่าต่ า อาจน าไปสู่ความ
เสียหายในส่วนท่ีไม่ใช่โครงสร้าง 

●การกระแทกกันระหว่างอาคาร
ข้างเคียงในขณะเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวอาจท าให้เกิดความ
เสียหายที่โครงสร้างเสาได ้

C2 

ระบบโครงสร้าง
ผนังคอนกรีตรบั
แรงเฉือน 

 

 

สูง= 3.7 

ปานกลาง = 5.3 

ต่ า = 9.2 

●มักมีรูปแบบหล่อในท่ีและแสดง
ลักษณะทีม่องเห็นได้ว่าเป็น
คอนกรีตหล่อในท่ี 

●ความหนาของผนังคอนกรีตรับ
แรงเฉือนอยู่ท่ีประมาณ 15 – 25 
เซนติเมตร 

●โดยทั่วไปมีประสิทธิภาพ
มากกว่าโครงข้อแข็งคอนกรีต 

●มีน้ าหนักมากกว่าอาคาร
โครงสร้างเหล็กและมีความ
แข็งแรงมากกว่าเนื่องจากมีผนัง
รับแรงเฉือน 

● โดยทั่วไปความเสียหายมัก
เกิดขึ้นในอาคารสูง โดยมสีาเหตุ
มาจากความไมส่ม่ าเสมอของ
โครงสร้างในแนวดิ่ง การกระแทก
กันของอาคารข้างเคียง และ
อาคารมีรปูทรงไมส่ม่ าเสมอ 

 

 

 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่29 

ชนิดของโครงสร้าง
อาคาร  

ตัวอย่างภาพถ่าย คะแนนพ้ืนฐาน
ส าหรับระดับ

ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว 

ลักษณะและสมรรถนะของอาคาร 

C3  
ระบบโครงเฟรม
คอนกรีต มีผนังก่อ
อิฐไม่เสริมแรง 

 

 

 

สูง = 2.7 

ปานกลาง = 4.5 

ต่ า = 8.2 

●โครงสร้างเสาและคานคอนกรีต
อาจมีความหนาเท่ากับผนังและ
อาจมองไม่เห็นจากด้านข้างและ
ด้านหลังของตัวอาคาร 

●มักมีการก่ออิฐฉาบปูนที่ผนังทึบ
ช่องแคบระหว่างหน้าต่าง (ความ
กว้างน้อยกว่า 120 เซนติเมตร) 

●บางด้านของอาคารจะเป็นผนัง
ทึบในแนวดิ่งทั้งหมด 

●ผนังมีแนวโน้มที่จะพังทลาย
และร่วงหล่นเนื่องจากการสั่น เมื่อ
ต้องรับแรงด้านข้างอย่างรุนแรง
ในขณะเกิดแผ่นดินไหว 

●อิฐตกแต่งรอบ ๆ เสาและคาน
มักติดตั้งไดไ้ม่ดีซึ่งสามารถหลดุได้
ง่าย 

●ระบบโครงเฟรมคอนกรตี เป็น
โครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ี
ไม่ได้มีการออกแบบต้านทานแรง
ดัด 

PC2  
ระบบโครงสร้าง
ช้ินส่วนคอนกรีต
ส าเรจ็รูป 

 

 

*รูปอาคารระหว่างการก่อสร้าง 

สูง = 2.8 

ปานกลาง = 4.4 

ต่ า = 8.1 

●ถือว่าเป็นโครงสร้างประเภทเสา
และคานท่ีสร้างจากคอนกรตี 

●มักเป็นผนังคอนกรีตรับแรง
เฉือนหรือผนังอิฐเสริมแรง (อิฐ
หรือบล็อกรับแรงเฉือน) 

●ประสิทธิภาพของอาคารในการ
ต้านทานแรงจากแผ่นดินไหวมี
แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งบางครั้ง
ก็มีโอกาสที่อาคารจะมี
ประสิทธิภาพในระดบัต่ าในการ



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่30 

ชนิดของโครงสร้าง
อาคาร  

ตัวอย่างภาพถ่าย คะแนนพ้ืนฐาน
ส าหรับระดับ

ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว 

ลักษณะและสมรรถนะของอาคาร 

 

 

*รูปรายละเอียดส่วนประกอบของระบบโครงสร้าง

ช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 

 

 

 

*รูปตัวอย่างอาคารที่ก่อสร้างใกลส้มบูรณ ์

ต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว 

●ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัว
อาคารจะมีรูปแบบใกลเ้คียงกับ
ระบบโครงสร้างผนังคอนกรีตรับ
แรงเฉือน (C2) 

● การออกแบบรอยต่อระหว่าง
โครงสร้างช้ินส่วนคอนกรีต
ส าเรจ็รูปที่ไม่ได้มาตรฐานอาจท า
ให้เกิดการพังถล่มได ้

●มีโอกาสที่จะสูญเสียการรับแรง
ในแนวตั้ง เนื่องจากพ้ืนท่ีรับแรง
และการเชื่อมต่อระหว่างเสาและ
คานไม่เพยีงพอ 

●อาจเกิดสนิมและการกัดกร่อนท่ี
เหล็ก ซึ่งท าหน้าท่ีเชื่อมประกอบ
ระหว่างโครงสร้างช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป 

URM  
ระบบโครงสร้าง
ผนังก่ออิฐไม่
เสรมิแรง 

 

สูง = 2.5 

ปานกลาง = 4.4 

ต่ า = 8.1 

●มักใช้ปูนซีเมนต์ซึ่งมีก าลังไม่
มากเป็นตัวเช่ือมประสานก้อนอิฐ
เข้าด้วยกัน 

●โครงสร้างทรงโค้งเป็นลักษณะ
สถาปัตยกรรมทีม่ักพบในอาคาร
ผนังก่ออิฐไม่เสริมแรงท่ีมีอายุมาก 

 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่31 

ชนิดของโครงสร้าง
อาคาร  

ตัวอย่างภาพถ่าย คะแนนพ้ืนฐาน
ส าหรับระดับ

ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว 

ลักษณะและสมรรถนะของอาคาร 

 

 

●มีวิธีหลายรูปแบบในการเว้น
ช่องว่าง เช่น การใช้กรอบคาน
เหล็ก หรือคานทับหลัง เป็นต้น 

●ผนังก่ออิฐไม่เสริมแรงมักโชว์
ผนงัภายนอกเป็นช้ันก่ออิฐโดยไม่
มีการปิดทับ 

●ประสิทธิภาพในการต้านทาน
แรงจากแผ่นดินไหวของอาคารมัก
ไม่ค่อยดี เนื่องจากไมม่ีการยดึกัน
ระหว่างผนังกับพ้ืนและหลังคา 
วัสดุเชื่อมประสานก็เป็นเพียงปูน
อ่อน นอกจากน้ียังมีส่วนของผนัง
ที่มีความกว้างไมม่ากหลายจุด
ระหว่างช่องเปิดของหน้าต่างอีก
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่32 

ตารางที ่3 - 2 ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างอาคารชนิดต่าง ๆ (FEMA 154) 

ชนิดของโครงสร้าง ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร 
W1  
ระบบโครงสร้าง
ไม้ซึ่งมีพื้นที่
เท่ากับหรือน้อย
กว่า 465 ตาราง
เมตร 
 
W2  
ระบบโครงสร้าง
ไม้ซึ่งมีพื้นที่
มากกว่า 465 
ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ระบบโครงสร้างหลังคา: 
1. ตงและจันทัน 
2. วัสดุปิดเพดานแนวขวาง 
3. วัสดุปิดเพดานแนวตรง 
 

ระบบโครงสร้างผนัง: 
4. โครงคร่าวผนัง (พ้ืนยกหรือระบบโครงคร่าวรวม) 
5. ผนังด้านนอกติดตั้งตามยาว 
 

ระบบฐานรากและรอยต่อ: 
6. ช่องว่างผนังหรือรอยต่อระหว่างฐานรากกับพ้ืน 
7. ฐานรากคอนกรีต 
8. ฐานรากก่ออิฐ 
 

ระบบโครงแกงแนงและส่วนประกอบอื่น ๆ: 
9. ปล่องไฟก่ออิฐไม่เสริมแรง 
10. ที่ค้ ายันแนวขวาง 
11. ส่วนของโครงสร้างที่ผังแนวมมุทแยงใน



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่33 

ชนิดของโครงสร้าง ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร 
S1 
ระบบโครงสร้าง
เหล็กตา้นทานแรง
ดัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบโครงสร้างพื้น/หลังคา: 
8. แผ่นเหล็กวางบนคานเหล็ก 
(จะมองไม่เห็นถ้ามีการเทพ้ืนคอนกรีตปิดทับ) 
9. คอนกรีตเสริมเหล็กวางบนคานเหล็ก 
10. พื้นไม้วางบนตง 
 

1 
2 

3 
4 

5 

7 
6 

8 

9 

ระบบโครงสร้างผนัง: 
1. ผนังคอนกรีตหล่อส าเร็จ 
2. ผนังกระจก 
3. ผนังก่ออิฐ 
4. ผนังแผ่นโลหะ 
5. ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
6. ผนังก่ออิฐเสริมแรง 
7. ผนังวัสดุก่ออ่ืนๆ 
 

10 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่34 

ชนิดของโครงสร้าง ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร 
S5 
ระบบโครงสร้าง
เหล็กมผีนังก่ออิฐ
ไม่เสริมแรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ระบบโครงสร้างพื้น/หลังคา: 
1. โครงสร้างเหล็กหุม้ด้วยคอนกรตี 
2. พ้ืนไม้วางบนตง (วางแนวตรง/วางแนวขวาง) 
 

ระบบโครงสร้างผนัง: 
1. ผนังคอนกรีตไม่รับแรง 
2. ผนังก่ออิฐไม่รับแรง 
 

ส่วนประกอบอ่ืนๆ : 
5. หลังคาพาราเปด็ (parapet) ไม่เสรมิแรง/ไม่ค้ ายัน

และบัวตกแต่ง 
6. ผนังทึบ 
 

ช่องเปิด: 
7. ช่องหน้าต่างด้านหน้าอาคาร 
8. ช่องเปิดขนาดใหญ่ที่ระดับพื้นช้ันล่าง 
 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่35 

ชนิดของโครงสร้าง ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร 
C1  
ระบบโครงสร้าง
คอนกรีตต้านทาน
แรงดัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบผนัง/ส่วนประกอบท่ีไม่ใช่โครงสร้าง: 
4. ผนังก่ออิฐ 
5. ผนังแผ่นหิน 
6. ผนังแผ่นเหล็ก 
7. ผนังกระจก 
8. ผนังแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป 
 

ระบบโครงสร้าง: 
9. โครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม: 
10. โดยทั่วไปช้ันแรกจะมีความสูงมากกว่าช้ันอ่ืน ๆ  
(ช้ันท่ีอ่อน) 
 

ระบบโครงสร้างพื้น/หลังคา: 
1. พ้ืนคอนกรีตแบบกระทงสองทาง 
2. พ้ืนคอนกรีตแบบกระทงทางเดยีว 
3. แผ่นเหล็กพ้ืนโครงสร้างเทพ้ืนคอนกรีตปิดทับ 
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ชนิดของโครงสร้าง ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร 
C2 

ระบบโครงสร้าง
ก าแพงคอนกรีต
รับแรงเฉือน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบโครงสร้างพื้น/หลังคา: 
1. จันทันไม้เนื้อแข็ง 
2. พ้ืนและตงคอนกรีต 
3. พ้ืนคอนกรีตไร้คาน 
 

ระบบโครงสร้างผนัง: 
4. ผนังคอนกรีตรับแรงเฉือน 
5. ช่องหน้าต่าง 
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ชนิดของโครงสร้าง ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร 
C3  
ระบบโครงเฟรม
คอนกรีต มีผนัง
ก่ออิฐไม่เสริมแรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 

รายละเอียด: 
1. ผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง 
2. เฟรมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มกีารออกแบบต้านทานแรงดดั) 
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ชนิดของโครงสร้าง ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร 
PC2  
ระบบโครงสร้าง
ช้ินส่วนคอนกรีต
ส าเรจ็รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบโครงสร้างพื้น/หลังคา: 
1. โครงสร้างคอนกรตีหน้าตัดรูป “T” 
2. โครงสร้างคอนกรตีหน้าตัดรูป “T” คู ่
3. พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปแบบกลวง 
 

ระบบโครงสร้างผนัง: 
4. ส่วนประกอบโครงสรา้งรับน้ าหนัก (รูปตัวกากบาท) 
5. ก าแพงรับแรงแบบหลายช้ัน 
 

ระบบผนัง: 
6. ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป (ไมร่ับแรง) 
7. ผนังเหล็ก ผนังกระจก และผนงัหิน 
 

ระบบโครงสร้าง: 
8. โครงสร้างคอนกรตีส าเร็จรูปชนดิเสาและคาน 
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ชนิดของโครงสร้าง ตัวอย่างภาพร่างของโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร 
URM  
ระบบโครงสร้าง
ก าแพงก่ออิฐไม่
เสรมิแรง 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบโครงสร้างพื้น/หลังคา: 
1. โครงสร้างเสาและคานไม้ (ไม้เนือ้แข็ง) 
2. โครงสร้างเสา คาน และตงไม้  
3. โครงสร้างไม้ถัก  
 

ระบบพื้น/หลังคา: 
4. วัสดุพื้นปูแนวขวาง 
5. วัสดุพื้นปูแนวตรง 
 

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ: 
6. พาราเป็ด (paraprt) และบัวตกแต่ง 
7. ช่องเปิดหน้าต่าง 
 

ระบบโครงสร้างผนัง: 
8. ผนังก่ออิฐรับแรง (ไม่เสริมแรง) 
9. ผนังทึบ (เช่น ปูนฉาบ) 
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การระบุระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างในขั้นตอนการส ารวจพ้ืนที่อาจเป็นไปได้ยาก หลักการส าคัญ 
ในการจ าแนกระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างคือ การประเมินว่าโครงสร้างของอาคารนั้นเป็นโครงข้อแข็ง 
หรือผนังรับน้ าหนัก ตัวอย่างโครงสร้างแบบโครงข้อแข็งและผนังรับน้ าหนักแสดงในรูปที่ 3 - 14 ถึงรูปที่ 3 - 16 
ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ประเมินสามารถจ าแนกว่าอาคารเป็นโครงข้อแข็งหรือผนังรับน้ าหนักแสดงอยู่ในตารางที่ 3 - 1  
และตารางท่ี 3-2 การประเมินอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างและวัสดุของโครงสร้างเป็นตัวจ าแนก ซึ่งข้อมูล
อาจจะมีประโยชน์ในการจ าแนกระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง ยกตัวอย่างเช่น 

- ระบบโครงสร้างก่ออิฐแบบไม่เสริมแรงและระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปแบบหล่อในที่มัก
เป็นโครงสร้างแบบผนังรับน้ าหนัก 

- ระบบโครงสร้างเหล็กและระบบโครงสร้างชิ้นส่วนส าเร็จรูปที่หล่อจากโรงงานมักเป็นโครงสร้าง 
แบบโครงข้อแข็ง 

- ระบบโครงเฟรมคอนกรีตและระบบโครงสร้างก่ออิฐแบบเสริมเหล็กมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งโครงข้อแข็ง
และผนังรับน้ าหนัก 

การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจากตารางที่  3 - 1 และตารางที่  3 - 2 พร้อมกับการฝึกอบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารช่วยให้ผู้ประเมินสามารถจ าแนกระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง 
ได้อย่างถูกต้อง แต่อาคารบางแห่งอาจไม่สามารถระบุระบบต้านทานแรงด้านข้างได้ เนื่องจากลักษณะภายนอก 
ของอาคารถูกปิดบัง ในกรณีนี้ ให้ผู้ประเมินพิจารณาตัดตัวเลือกระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง 
ที่ไมน่่าจะเป็นไปได้ออก และให้สมมุตวิ่าระบบต้านทานแรงด้านข้างทีเ่หลือทั้งหมดอาจจะเป็นไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 - 14 ตัวอย่างโครงสร้างแบบผนังรับน้ าหนัก            รูปที่ 3 - 15 ตัวอย่างโครงสร้างแบบโครงข้อแข็ง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 - 16 ตัวอย่างโครงสร้างแบบโครงข้อแข็งและผนังรับน้ าหนัก 
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3.5.3 การตรวจสอบลักษณะภายในของอาคาร 
กรณีที่ดีที่สุดคือผู้ประเมินควรเข้าส ารวจภายในอาคาร เพ่ือระบุหรือจ าแนกระบบต้านทาน 

แรงด้านข้างของอาคารนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่มีการหุ้มด้วยคอนกรีต ซึ่งไม่สามารถ
ระบุได้อย่างชัดเจนจากการประเมินจากภายนอกอาคารว่าเป็นโครงสร้างเหล็กหรือคอนกรีต 

ในรูปแบบเดียวกันกับการตรวจสอบภายนอก การตรวจสอบภายในก็ควรด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน 
โดยมีการประเมินจากชั้นใต้ดินจนถึงหลังคา หรือจากหลังคาจนถึงชั้นใต้ดิน ผู้ประเมินควรสังเกตแต่ละชั้น 
ของอาคารอย่างละเอียด ขั้นตอนวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว (rapid visual screening หรือ RVS)  
ไม่จ าเป็นต้องมีการรื้อถอนวัสดุตกแต่งที่ติดอยู่กับโครงสร้างอย่างถาวรออก เนื่องจากภายในอาคารมีหลายพ้ืนที่ 
ซึ่งสามารถมองเห็นตัวโครงสร้างได้ด้วยตาเปล่า โดยแนวทางในการก าหนดประเภทของโครงสร้างอาคารสามารถ
ด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

1. ถ้าอาคารมีชั้นใต้ดินที่ไม่ได้มีการใช้งานและไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้ถือได้ว่าโครงสร้างที่ชั้นหนึ่ง 
เป็นตัวแทนโครงสร้างของอาคารทั้งหลัง 

2. ถ้าโครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กหรือคอนกรีต เสาและคานสามารถแสดงให้เห็น 
ในชั้นใต้ดินของอาคาร ผนังชั้นใต้ดินส่วนใหญ่จะเป็นผนังคอนกรีต แต่ผนังของอาคารในชั้นอ่ืน ๆ อาจจะ 
ไมเ่ป็นผนังคอนกรีต 

3. อาคารที่มีความสูงตั้งแต ่4 ชั้นขึ้นไป มักมีที่จอดรถอยู่ด้านล่างของอาคาร ซึ่งมีพ้ืนที่เท่ากับหนึ่งชั้น 
หรือมากกว่า เมื่อเห็นเสาหรือคานเหล็กทนไฟ ผู้ประเมินสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นระบบโครงสร้างเหล็ก (S1 รูปที ่3 - 17) 

4. ถ้าพบเสาและคานถูกสร้างขึ้นจากคอนกรีต อาคารอาจจะเป็นระบบโครงสร้างคอนกรีตต้านทาน
แรงดัด (C1) (รูปที่ 3 - 18) อย่างไรก็ตามอาคารบางแห่งอาจจะใช้โครงสร้างเหล็กในชั้นที่อยู่เหนือพ้ืนดินขึ้นไป 
เพ่ือยืนยันประเภทของอาคาร ผู้ประเมินจะต้องตรวจสอบเสาที่อยู่เหนือชั้นแรกขึ้นไป 

5. ถ้าอาคารบางแห่งไม่มีชั้นใต้ดิน บนเพดานที่ห้องอุปกรณ์เครื่องกลของอาคาร (ห้องงานระบบ)
อาจจะแสดงโครงสร้างพื้นของชั้นถัดไป 

6. ถ้าอาคารมีฝูาเพดานปกปิดท้องพ้ืนชั้นถัดไป โดยปกติจะมีช่องด้านบนฝูาเพดานที่สามารถ 
ถอดออกแล้วใส่กลับคืนได้ หรือในบางกรณีโครงของพ้ืนอาจจะเปิดโล่ง การระบุวัสดุโครงสร้างควรพิจารณา 
อย่างรอบคอบ เพราะคานเหล็กอาจจะถูกหุ้มด้วยคอนกรีต เ พ่ือปูองกันไฟ  ดังนั้นถ้า เห็นโครงเหล็ก 
และมีคานคอนกรีตอยู่ด้วย โดยทั่วไปจะเป็นคานเหล็กทีถู่กหุ้มด้วยคอนกรีต 

7. ถ้าผนังภายนอกเป็นระบบโครงข้อแข็งจะมีช่องว่างอย่างสม่ าเสมอที่ด้านนอกซึ่งเป็นช่องว่าง
ระหว่างเสาของอาคาร ถ้าช่องว่างระหว่างเสามีการก่ออิฐและมีความหนาเท่ากับหรือมากกว่า 23 เซนติเมตร 
ประเภทโครงสร้างอาคารอาจจะเป็นระบบโครงสร้างเหล็กมีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (S5) หรือระบบโครงเฟรม
คอนกรีต มีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (C3) 

8. อาคารก่ออิฐที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้นและมีพ้ืนไม้รองรับผนังก่ออิฐอาจจะเป็นระบบโครงสร้าง 
ผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง (URM) 
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รูปที่ 3 – 17 ตัวอย่างเสาและคานเหล็กทนไฟ 

 

 
รูปที่ 3 – 18 ตัวอย่างระบบโครงสร้างคอนกรีตต้านทานแรงดัด 

 
3.5.4 การประเมินอาคารที่มีระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างมากกว่า 1 ระบบ 
ในกรณีทีผู่้ประเมินพบว่าอาคารมีระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างมากกว่าหนึ่งระบบ เช่น อาคารที่มี

ชั้นบนเป็นระบบโครงสร้างไม้โดยมีที่จอดรถที่ชั้นล่างเป็นระบบโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป หรืออาคารที่มี 
ผนังคอนกรีตรับแรงเฉือนที่ด้านใดด้านหนึ่งและมีโครงข้อแข็งต้านทานแรงดัดในด้านอ่ืน ๆ ในกรณีนี้ให้ผู้ประเมิน
พิจารณาเลือกทุกระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างที่เป็นไปได้ และให้ท าการประเมินต่อไปจนจบขั้นตอน  
โดยหลังจากได้ค่าผลคะแนนประเมินของทุกระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง ให้เลือกค่าผลคะแนนประเมิน 
ที่มีค่าน้อยท่ีสุดเป็นเกณฑ์ส าหรับอาคารหลังนั้น 

3.6 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและค่าปรับแก้ (ข้อ 4 ในแบบ
ประเมินขั้นต้น) 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อสมรรถนะของโครงสร้างในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว และการเลือกใช้ค่าปรับแก้จะต้อง
สอดคล้องกับปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของโครงสร้างจะแตกต่างกัน
ตามประเภทของระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง ดังนั้นการเลือกใช้ค่าปรับแก้จะต้องสอดคล้อง 
กับระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้างของอาคารด้วย ค่าปรับแก้ที่สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ แสดงอยู่ 
ในแบบประเมินขั้นต้น (รูปที่ 3 - 19) ให้ผู้ประเมินท าการเลือกค่าปรับแกท้ี่เหมาะสม กล่าวคือให้เลือกใช้ค่าปรับแก้
ให้สัมพันธ์กับระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านขา้งที่ระบุไว้ส าหรับอาคารดังกล่าว 
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ค าอธิบายต่อไปนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่อสมรรถนะของโครงสร้าง  พร้อมทั้ งข้อแนะน า 
ในการตรวจสอบจากภายนอกอาคาร หากปัจจัยนั้นไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอาคารค่าปรับแก้จะระบุไว้ 
ในแบบประเมินขั้นต้นว่า “N/A” ซึ่งหมายความว่า “ไม่มีการใช้งาน (not applicable) หรือไม่จ าเป็นต้องพิจารณา” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 – 19 ค่าปรับแก้ตามประเภทของระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง 

3.6.1 อาคารสูง 4 ถึง 7 ชั้น 
อาคารสูง 4 ถึง 7 ชั้น ถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงระดับปานกลาง และให้เลือกตัวปรับแก้คะแนนที่ระบุไว้

ในตารางตามชนิดโครงสร้างอาคาร ถ้าอาคารตรงกับคุณลักษณะนี้ 

3.6.2 อาคารสูงมากกว่า 7 ชั้น 
อาคารสูงมากกว่า 7 ชั้น ถือว่าเป็นอาคารสูง และให้เลือกตัวปรับแก้คะแนนที่ระบุไว้ในตารางตามชนิด

โครงสร้างอาคาร ถ้าอาคารตรงกับคุณลักษณะนี้ 

3.6.3 โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่ง 
ลักษณะของอาคารที่โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4.3.1 หากผู้ประเมิน

พบว่าอาคารมีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าว ให้ท าเครื่องหมายไว้ในช่องโครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่ง 
ในแบบประเมินขั้นต้น (รูปที ่3 - 20) และให้เลือกใช้ค่าปรับแก้ในส่วนนี้ตามชนิดโครงสร้างอาคาร (รูปที ่3 - 21) 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 3 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 – 20 การระบุข้อมูลของโครงสร้างที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่ง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 - 21 ค่าปรับแก้ตามลักษณะโครงสร้างที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวดิ่ง 
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3.6.4 โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบ 
ลักษณะของอาคารที่ โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.4.3.2  

หากผู้ประเมินพบว่าอาคารมีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าว ให้ท าเครื่องหมายไว้ในช่องโครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอ 
ในแนวระนาบในแบบประเมินขั้นต้น (รูปที่ 3 - 22) และให้เลือกใช้ค่าปรับแก้ในส่วนนี้ตามชนิดโครงสร้างอาคาร 
(รูปที ่3 - 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 – 22 การระบุข้อมูลของโครงสร้างที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 – 23 ค่าปรับแก้ตามลักษณะโครงสร้างที่มีความไม่สม่ าเสมอในแนวระนาบ 
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3.6.5 การออกแบบรองรับแรงลม  
การออกแบบรองรับแรงลมไดอ้ธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3.6 ดังนั้นหากผู้ประเมินพบว่าอาคารไม่มีการออกแบบ

รองรับแรงลมให้ใช้ค่าปรับแก้ในส่วนนี้ตามชนิดโครงสร้างอาคาร (รูปที ่3 - 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 – 24 ค่าปรับแก้ส าหรับอาคารที่ไม่มีการออกแบบรองรับแรงลม 

3.6.6 ดินประเภท C, D, หรือ E 
ค่าปรับแก้คะแนนส าหรับอาคารที่ตั้งอยู่บนดินประเภทดินแข็ง (C) ดินปกติ (D) และดินอ่อน (E) ซึ่งได้มี

การก าหนดประเภทของชั้นดินตามที่ได้อธิบายไว้ใน หัวข้อ 2.2.5 ให้ผู้ประเมินเลือกค่าปรับแก้ให้สอดคล้องกับ
ประเภทของชั้นดิน (รูปที่ 3 - 25) หากไม่สามารถหาข้อมูลประเภทของชั้นดินได้หรือผู้ประเมินไม่สามารถก าหนด
ประเภทของชั้นดินได้จากการส ารวจพ้ืนที่ ให้ผู้ประเมินสมมุติว่าอาคารตั้งอยู่บนดินอ่อน (E) อย่างไรก็ตามส าหรับอาคาร
หนึ่งชั้นหรือสองชั้นที่มีความสูงของอาคารถึงหลังคาไม่เกิน 7.5 เมตร สามารถสมมุติว่าอาคารตั้งอยู่บนดินประเภท
ดินปกต ิ(D) ได ้หากไม่ทราบประเภทของชั้นดินจากการส ารวจพื้นที่ 

หากอาคารตั้งอยู่บนดินประเภทดินลักษณะพิเศษ (F) จะไม่มีค่าปรับแก้ส าหรับดินประเภทดังกล่าว เนื่องจาก
อาคารที่ตั้งอยู่บนดินลักษณะพิเศษ (F) ไม่สามารถประเมินและตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
จากการส ารวจด้วยตาเปล่า การประเมินจ าเป็นต้องได้รับการยืนยันจากวิศวกรด้านธรณีวิทยา และควรได้รับ 
การตรวจประเมินอาคารจากวิศวกรด้านโครงสร้างที่มีความเชี่ยวชาญจึงจะสามารถได้ข้อมูลที่สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
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รูปที่ 3 – 25 ค่าปรับแก้ตามประเภทของชั้นดิน 

 

3.7 การวิเคราะห์ผลคะแนนประเมิน (ข้อ 4 ในแบบประเมินขั้นต้น) 
 ผลคะแนนประเมิน (final score) จะแตกต่างไปตามลักษณะของอาคาร โดยการเพ่ิมหรือลดคะแนนพ้ืนฐาน 
ด้วยค่าปรับแก้ส าหรับอาคารนั้น ๆ ผลคะแนนที่ได้จะถูกบันทึกไว้ในแบบประเมินขั้นต้น (รูปที่  3 - 26)  
และเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินที่ได้กับคะแนนขั้นต่ า (cut-off) ที่ก าหนดไว้ (ผลคะแนนประเมินต่ ากว่า 2 หรือไม่) 
ผู้ประเมินจะต้องตัดสินใจว่าอาคารที่ได้รับการประเมินจ าเป็นต้องท าการประเมินอย่างละเอียดต่อไปหรือไม่  
โดยให้ท าเครื่องหมายที่ "ต้องท าการประเมินอย่างละเอียด" หรือ "ไม่ต้องท าการประเมินอย่างละเอียด" ในช่อง 
ซ้ายล่างของแบบประเมินขั้นต้น (รูปที ่3 - 27) 
 หากผู้ประเมินไม่แน่ใจในการระบุชนิดโครงสร้างอาคาร ให้ผู้ประเมินท าการตัดตัวเลือกที่ไม่สามารถ 
เป็นไปได้ออก และให้สมมุติว่าชนิดโครงสร้างอาคารที่เหลือทั้งหมดมีโอกาสเป็นไปได้ และหากผู้ประเมินพบว่า 
ยังเหลือตัวเลือกอีกหลายประเภทแม้ว่าจะท าการตัดตัวเลือกท่ีเป็นไปไม่ได้แล้ว ให้ถือวิธีปฏิบัติในการประเมินดังนี้ 
 1. ผู้ประเมินสามารถค านวณผลคะแนนประเมินส าหรับชนิดโครงสร้างอาคารทุกประเภทที่อาจจะเป็นไปได้ 
และเลือกผลคะแนนประเมินที่มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งวิธีการนี้มีข้อเสียในเรื่องการบ่งชี้ว่าอาคารมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
ความเป็นจริง วิธีการที่อ้างอิงตามความเป็นไปได้สูงสุดนี้จะไม่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ในกรณีที่ตัวเลือกทั้งหมด 
ที่เหลืออยู่หลังจากตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ออกแล้ว ปรากฎผลคะแนนประเมินทั้งหมดต่ ากว่าคะแนนขั้นต่ า  
ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าอาคารจะมีระบบโครงสร้างแบบใดก็จ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างละเอียดต่อไป  
แต่ถ้าพบว่าบางตัวเลือกที่มีผลคะแนนประเมินมากกว่าคะแนนขั้นต่ า ซึ่งหมายความว่าอาคารมีโอกาสที่จะผ่าน 
การประเมินและไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินอย่างละเอียด ให้ผู้ประเมินยึดหลักความปลอดภัยและให้เลือก 
ผลคะแนนประเมินที่มีค่าต่ าท่ีสุด (รูปที ่3 – 28) 
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 2. หากผู้ประเมินไมม่ีข้อมูลใด ๆ ของอาคาร และการตรวจสอบด้วยสายตาไม่สามารถระบุชนิดโครงสร้าง
อาคารได้ เนื่องจากโครงสร้างของอาคารอาจถูกบดบังจนไม่สามารถตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้  ให้ผู้ประเมินระบุว่า 
“ไม่สามารถระบุได้” ไว้หลังค าว่า “ชนิดโครงสร้างอาคาร” (รูปที่ 3 - 29) ซึ่งหมายความว่าผู้ประเมินไม่ทราบข้อมูล 
และการส ารวจพื้นที่ต้องมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบภายในอาคาร ตรวจสอบชั้นใต้ดิน 
ตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างพ้ืนของอาคาร และตรวจสอบองค์ประกอบโครงสร้างทั้งหมด เป็นต้น หากด าเนินการ
ตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วยังไม่สามารถระบุชนิดโครงสร้างอาคารได้ ให้ผู้ประเมินค านวณผลคะแนนประเมิน 
ส าหรับอาคารทุกประเภทที่อาจเป็นไปได้ตามข้อ 1 หรือระบุให้มีการประเมินอย่างละเอียดต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบที่มีประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 – 26 ตัวอย่างการค านวณผลคะแนนประเมิน (final score) 
 

2.0 
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รูปที่ 3 – 27 ส่วนของการสรุปผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 – 28 ตัวอย่างการค านวณผลคะแนนประเมินในกรณีท่ีไม่สามารถระบุชนิดโครงสร้างอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.9 2.2 

เลอืกชนิด

โครงสร้างอาคาร

ทัง้หมดที่เป็นไปได้ 

เลอืกผลคะแนน

ประเมินที่มีคา่

น้อยที่สดุ 
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รูปที่ 3 - 29 การระบุข้อความในกรณีที่ไม่มีข้อมูลชนิดโครงสร้างอาคาร 

3.8 การสรุปผลการประเมินขั้นต้น (ข้อ 6 ในแบบประเมินขั้นต้น) 
3.8.1 การตีความคะแนนที่ได้ตามขั้นตอนการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว 
การส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วและผลคะแนนประเมิน (final score) จะขึ้นอยู่กับค่าคะแนนพ้ืนฐาน 

(basic score) และค่าปรับแก้ที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของอาคาร ผู้ประเมินที่ด าเนินการตามขั้นตอนการ
ส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วอาจพบค าถามที่ว่า ผลคะแนนประเมิน (final score) หมายถึงอะไร ซึ่งโดย
พ้ืนฐาน ผลคะแนนประเมิน (final score) คือความน่าจะเป็น (หรือโอกาส) ที่อาคารอาจพังทลาย หากมีการ
เคลื่อนที่ของพ้ืนดินเท่ากับหรือสูงกว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นดินไหวสูงสุด (MCE) การค านวณคะแนนเหล่านี้อ้างอิง
จากการสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ ากัด และความน่าจะเป็นที่อาคารอาจเกิดการพังทลายจากแรง
แผ่นดินไหว เช่น ถ้าหากผลคะแนนประเมิน = 3 หมายความว่ามีโอกาส 1 ใน 10³ หรือ 1 ใน 1000 ที่อาคารนั้น
อาจเกิดการพังถล่มเมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือหากผลคะแนนประเมิน = 2 หมายถึงมีโอกาส 1 ใน 10²  
หรือ 1 ใน 100 ทีอ่าคารนั้นอาจเกิดการพังถล่มเม่ือเกิดแผ่นดินไหว โดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ้ืนฐานระบบการให้
คะแนนตามวิธีการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ปรากฎอยู่ใน FEMA 155 (Rapid Visual Screening of Buildings 
for Potential Seismic Hazards: Supporting Documentation) โดยการท าความเข้าใจและการให้ความส าคัญ 
ในระบบการให้คะแนน จะช่วยให้ผู้ประเมินสามารถพิจารณาผลการประเมินจากการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว 
ได้อย่างถูกต้อง 

3.8.2 การก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า 
 ปัญหาที่ยากที่สุดในการด าเนินการตามขั้นตอนการส ารวจด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว คือ “ผลคะแนน 
ที่สามารถยอมรับได้” เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในมาตรการเพ่ิมความปลอดภัย 
ของอาคารในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวหลังจากการประเมินเสร็จสิ้น โดยเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ได้ 
กับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ตัวอย่างเช่น 

 ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและตรวจสอบประเมินอาคารจ านวนมาก เพ่ือระบุจ านวนอาคารทั้งหมด
ที่อาจเกิดการพังทลายหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น 

 ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูและ/หรือเสริมก าลังอาคารที่ตัดสินว่ามีความเสี่ยงที่จะพังทลายในขณะเกิด
เหตุแผ่นดินไหว 

ทั้งนีป้ระโยชน์ที่ได้ที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้ใช้อาคารและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและไม่ได้รับบาดเจ็บ 
จากการที่สามารถลดระดับความเสียหายของอาคารจากการฟ้ืนฟูและ/หรือเสริมก าลังอาคารไว้ก่อนแล้ว  
ความเสียหายที่ลดลงนี้นอกจากความเสียหายของวัสดุโครงสร้างอาคารแล้ว ยังรวมไปถึงความเสียหาย 
จากการเสียเวลาและความเสียหายทางธุรกิจด้วย การระบุอาคารที่มีความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงเหล่านั้น 

ไม่สามารถระบไุด ้
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เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะอาคารที่มีอยู่ เป็นจ านวนมากในประเทศไทยอาจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง 
หรืออาจพังทลาย เมื่อมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ความเสียหายดังกล่าวอาจเป็นต้นเหตุให้เกิด 
การสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของประชาชน ซึ่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่หลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาในอดีต
พบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้ในด้านความปลอดภัย 
จากแผ่นดินไหวและตัดสินใจว่า ค่าของผลคะแนนประเมินควรมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าเท่าไร จึงจะเหมาะสมส าหรับ
สภาพการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยการก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ปัจจัย ซึ่งนอกเหนือไปจาก
ปัจจัยทางเทคนิคและไม่สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยวิธีในการหาเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า 
ของการประเมินนี้อาศัยหลักการการออกแบบซึ่งจัดท าโดย National Bureau of Standards (NBS, 1980)  
โดยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า 

“ในการตัดสินใจเลือกค่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่น่าเชื่อถือ หลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว  
ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิธีการออกแบบจ านวนมาก สรุปได้ว่าผลคะแนนประเมิน = 3 เป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นตัวแทน
ส าหรับระบบโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไป เมื่อมีการคิดแรงกระท าจากน้ าหนักในแนวดิ่ง (gravity load) เท่านั้น 
ในขณะทีผ่ลคะแนนประเมิน = 2.5 และผลคะแนนประเมิน = 1.75 เป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นตัวแทนส าหรับการค านึงถึง
น้ าหนักบรรทุกที่รวมแรงลมและแรงแผ่นดินไหวตามล าดับ” 
 ดังนั้นจากแนวทางการออกแบบในปัจจุบัน ค่าผลคะแนนประเมินประมาณ 3 เหมาะสมส าหรับ 
การรับน้ าหนักบรรทุกโดยทั่วไป และค่าประมาณ 2 หรือน้อยกว่าเหมาะส าหรับการต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว 
ที่มีคาบการกลับที่ยาวนาน แต่ยังมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ ซึ่งเกณฑ์การออกแบบ
ต้านทานผลกระทบจากแผ่นดินไหวส าหรับอาคารโครงสร้างเหล็ก (SAC, 2000) สรุปได้ว่า 
 “โครงสร้างเหล็กที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับค าแนะน าตามแบบประเมินขั้นต้นนี้ สามารถสร้าง
ความมั่นใจได้มากกว่า 90% ในการต้านทานการสั่นไหวของพ้ืนดินซึ่งมีโอกาสที่จะเกิด 2% ในทุก ๆ 50 ป ี 
โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีการยุบตัวของพ้ืนดินมาเก่ียวข้อง” 

บทสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ National Bureau of Standards (NBS, 1980) ซึ่งระบุว่า 
ค่าผลคะแนนประเมินประมาณ 2.0 เป็นค่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการส ารวจด้วยตาเปล่า 
เ พ่ือแบ่ งแยกอาคารที่ มีความปลอดภัยและอาคารที่ มีความเสี่ ยง  ซึ่ งจ า เป็นต้องได้ รับการประเมิน 
อย่างละเอียดต่อไป การก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่มีค่าสูง หมายความว่า ความปลอดภัยที่ได้รับมีมากขึ้น  
แต่ค่าใช้จ่ายส าหรับการประเมินอย่างละเอียด รวมถึงการฟ้ืนฟูและ/หรือเสริมก าลังอาคารจะเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่
การก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่มีค่าน้อย หมายความว่า ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจได้รับจากแผ่นดินไหวมากขึ้น  
แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายส าหรับการประเมิน รวมถึงการฟ้ืนฟูและ/หรือเสริมก าลังอาคารก่อนเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวได ้ 

3.9 การวาดแบบแปลนและรูปด้านของอาคารอย่างคร่าว ๆ 
ในการประเมินควรมีการวาดภาพแปลนพ้ืนโดยทั่วไปของอาคาร และภาพระดับความสูงหรือจ านวนชั้น 

ของอาคารซึ่งเป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการระบุคุณลักษณะที่ส าคัญของอาคาร ลงในแบบประเมินขั้นต้น  
(รูปที่ 3 - 30) ภาพวาดมีความส าคัญอย่างมากในการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของตัวอาคารที่ผู้ประเมินได้พบ 
นอกจากนี้ยังเป็นการบังคับให้ผู้ประเมินต้องตรวจสอบอาคารโดยละเอียดในทุกมุมมองก่อนที่ผู้ประเมินจะสามารถ
วาดภาพร่างของอาคารได้ ในการวาดภาพควรระบุต าแหน่งที่ตั้งของอาคารและระยะห่างของอาคารที่อยู่ติดกัน 
ข้อแนะน าส าหรับการวาดภาพต าแหน่งของอาคารให้ถูกต้องกับความเป็นจริงคือ ผู้ประเมินอาจวาดภาพไว้ตั้งแต่ 
ในขั้นตอนการวางแผน โดยอ้างอิงข้อมูลจากแผนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก 
ในกรณีที่ พ้ืนที่บางส่วนระหว่างอาคารมีลักษณะเป็นทางตันหรือเป็น พ้ืนที่แคบ ไม่สามารถเข้ าถึ งได้  
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ในกรณีที่ทุกด้านของอาคารมีลักษณะแตกต่างกัน ควรวาดภาพร่างของแต่ละด้าน หรือระบุว่าภาพร่างนั้น 
เป็นตัวแทนทุกด้านของอาคาร ในการวาดภาพหากพบคุณลักษณะส าคัญของอาคาร ควรใส่ข้อมูลเป็นข้อความ
ก ากับไว้ด้วย เช่น มีรอยแตกร้าวอยู่ในจุดที่จ าเป็นต้องค านึงถึง หรือพบรูปทรงที่เป็นปัญหา เป็นต้น นอกจากนั้น
ควรระบุระยะและขนาดไว้ในภาพร่างด้วย ความยาวและความกว้างของอาคารสามารถคาดเดาหรือประมาณ 
ได้จากแผนที่หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ม ี

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 – 30 ส่วนของการวาดแบบแปลนและรูปด้านของอาคาร 

3.10 ภาพถ่ายอาคารที่ส ารวจ  
ในการส ารวจพ้ืนที่ควรถ่ายภาพอาคารอย่างน้อยหนึ่งภาพ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันลักษณะของอาคาร 

และเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าภาพถ่ายอาจไม่ส าคัญเท่าการวาดภาพร่างของอาคาร 
ก็ตาม ส าหรับอาคารขนาดใหญ่ ความสูงของอาคารเป็นอุปสรรคในการถ่ายภาพจากภายนอกอาคารให้ได้ครบถ้วน 
นอกจากนี้เลนส์ของกล้องอาจท าให้ภาพผิดไปจากสัดส่วนจริงของอาคาร ดังนั้น การถ่ายภาพอาคารที่มีความสูงมาก ๆ  
ผู้ประเมินควรถ่ายภาพจากระยะที่ไกลเพียงพอ เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพรวมของอาคารทั้งหลัง รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย โดยใช้มุมกว้างหรือเลนส์ขยายได้  ผู้ประเมินควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพด้าน 
ที่มีแสงสว่างมาก ๆ เช่น ด้านที่มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างแสงกับเงา และในการถ่ายภาพด้านหน้าของอาคาร 
ไม่ควรเลือกต าแหน่งที่อาคารถูกบดบังด้วยต้นไม ้ยานพาหนะหรือวัตถุอ่ืนใด  

3.11 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ส่วนสุดท้ายของแบบประเมิน (รูปที่ 3 - 31) ใช้ส าหรับบันทึกข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ที่ผู้ประเมินต้องการ 
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทการใช้งาน เงื่อนไข ความแม่นย าของข้อมูล  
หรือสถานการณ์ที่ผิดปกติซึ่งผู้ประเมินได้พบเจอ ถ้าไม่ใช่รายละเอียดที่ส าคัญสามารถใช้รูปถ่ายอธิบาย  
และผู้ประเมินสามารถอธิบายข้อมูลที่ส าคัญเพ่ิมเติมในส่วนข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เช่น อาจจะอธิบายเกี่ยวกับ 

พ้ืนที่ส าหรับวาดภาพ 
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การรับก าลังของมอร์ต้าร์ที่ใช้ในการก่อผนังก่ออิฐซึ่งเสื่อมสภาพ โดยที่ผู้ประเมินได้พบเจอและตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว 
เป็นต้น 
 นอกจากนี้หากเป็นไปได้ผู้ประเมินควรบันทึกข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปในอนาคตได้  
เช่น ขนาดและรูปร่างของเสาที่ชั้นหนึ่ง จ านวนเสา ชนิดของฐานราก ความกว้าง ความยาว ความสูงของอาคาร 
เป็นต้น 

3.12 ชื่อผู้ประเมิน/วันที่ประเมิน 
ส่วนสุดท้ายของแบบประเมินขั้นต้น (รูปที่ 3-31) ใช้ส าหรับระบุชื่อผู้ประเมิน พร้อมทั้งวัน เดือน ป ี 

ที่เข้าท าการประเมินอาคาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการระบุตัวตนของผู้ประเมิน และเป็นช่องทางในการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดใ้นภายหลัง 

 

    
รูปที่ 3-31 ส่วนที่ใช้ส าหรับระบุข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและรายละเอียดอ่ืนๆ 
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4. การตรวจสอบความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอาคาร (ข้อ 5 ในแบบประเมินขั้นต้น) 
 การให้คะแนนในแบบประเมินขั้นต้นนี้ มีข้อสมมุติฐานว่าโครงสร้างอาคารก่อสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรง
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสื่อมสภาพของวัสดุในโครงสร้างอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของอาคารในการต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องบันทึกภาพความเสื่อมสภาพของอาคาร
ที่พบเจอไว้ในระหว่างการส ารวจพ้ืนที่ด้วย อาคารที่ไม่มีการบ ารุงรักษาและพบการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมที่กระท าต่อวัสดุในระบบโครงสร้างอาคาร เป็นเรื่องทีส่ าคัญในการพิจารณาและต้องมีการตรวจสอบ
ต่อไป 
 การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพของอาคารในการต้านทานแรงจากแผ่นดินไหวเป็น
เรื่องที่ยาก เนื่องจากความเสียหายและการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นอาจไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดด้วยตาเปล่า  
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจถูกปกปิดโดยวัสดุตกแต่งหรืออยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าถึง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ส ารวจด้วยตาเปล่าได้จึงเป็นเรื่องยากที่จะท าการประเมิน 
 ในการประเมินขั้นต้น ให้คาดการณ์ว่าผู้ประเมินอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการประเมินผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพของอาคาร อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ไม่ควรตัดทิ้ง 
และควรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบองค์ประกอบของระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง เพ่ือส ารวจว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นท าให้อาคารมีประสิทธิภาพในการรับแรงลดลงหรือไม่ ประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือการ
เสื่อมสภาพและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะเพ่ิมมากขึ้นจนถึงระดับที่มผีลท าให้อาคารพังทลาย และมีความจ าเป็น
ที่จะต้องตัดสินให้ท าการประเมินโครงสร้างโดยละเอียดภายใต้หัวข้อ "อาคารมีความเสียหาย/เสื่อมสภาพอย่าง
มาก" ซึ่งส่งผลให้ต้องด าเนินการประเมินอย่างละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินขั้นต้น การประเมินที่ดีที่สุดคือ
การประเมินโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ แต่อย่างไรก็ตามจะมีค าแนะน าทั่วไปเพ่ือช่วยผู้ประเมินในการด าเนินการ
ตามข้ันตอนการส ารวจด้วยตาเปล่า 
 ผู้ประเมินควรให้ความส าคัญในการตรวจสอบองค์ประกอบหลักของระบบโครงสร้างต้านทานแรงด้านข้าง 
เพ่ือหาสัญญาณที่บ่งชี้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเป็นสนิมของเสาเหล็ก ปูนเสื่อมสภาพที่บริเวณจุดต่อ 
ของผนังก่ออิฐ ผนังคอนกรีตที่มีรอยแตกขนาดใหญ่ตั้งแตก่่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผนังไม้ทรุดโทรมเนื่องจาก
ปลวก เป็นต้น การเสื่อมสภาพดังกล่าวอาจท าให้อาคารพังทลายในขณะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต นอกจากนี้ 
การทรุดโทรมและความเสียหายในส่วนโครงสร้างฐานราก และดินบริเวณฐานรากถูกกัดเซาะอย่างมีนัยส าคัญอาจ
ลดประสิทธิภาพของอาคารในการต้านทานแรงทีเ่กิดข้ึนจากแผ่นดินไหว 
 ส าหรับการประเมินขั้นต้นเมื่อมีข้อจ ากัดในการเข้าส ารวจภายในอาคาร ข้อแนะน าเพ่ือให้ผู้ประเมินมุ่งเน้น
ตรวจสอบสภาพอาคารที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า มีดังต่อไปนี้ 

 อาคารถูกทิ้งร้างหรือไม่? อาคารที่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานและไม่ได้รับการบ ารุงรักษา อาจท าให้ภายใน
โครงสร้างที่ส าคัญของอาคารเกิดการเสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้จากการประเมินด้วยตาเปล่าที่
กระท าจากภายนอกเท่านั้น 

 บางส่วนของคาน พ้ืน หลังคา เกิดการยุบตัวลงอย่างเห็นได้ชัด 
 บางส่วนของคานหรือเสาแตกหักอย่างชัดเจน 
 บางส่วนของพ้ืนเกิดการเอียงหรือเกิดรอยแตกร้าวภายนอกขนาดใหญ่ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการทรุดตัวเกิดข้ึน 
 ความเสียหายที่เกิดข้ึนก่อนแผ่นดินไหวและยังไม่ได้รับการซ่อมแซม เช่น อาคารเกิดการเอียงตัวหรือมีรอย

แตกขนาดใหญ่ในผนังคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐในลักษณะลากยาวมุมบนถึงมุมล่างทั้งสองฝั่ง 
 ความเสียหายจากไฟไหม้ทีย่ังไม่ไดร้ับการซ่อมแซม 
 โครงสร้างไม้ เกิดการผุพังหลายจุด และ/หรือวัสดุโครงสร้างไม้มีความชื้นอย่างเห็นได้ชัด 
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 ปูนมอร์ต้าร์ในอาคารก่ออิฐไม่เสริมเหล็กเกิดการผุพัง ท าให้ความหนาของผนังก่ออิฐมีความไม่สม่ าเสมอ
กัน 

 อาคารคอนกรีตได้รับความเสียหายหรือถูกกัดกร่อนในบางชิ้นส่วนของโครงสร้างจนท าให้เหล็กเส้นสัมผัส
กับอากาศภายนอก 

 บางชิ้นส่วนในโครงสร้างเหล็กเกิดสนิม โดยผู้ประเมินต้องทราบว่าเป็นเรื่องปกติที่เหล็กกล้าจะเกิดสนิมขึ้น 
แตผู่้ประเมินควรเน้นที่ชิ้นส่วนที่มีพ้ืนทีห่น้าตัดลดลงเนื่องจากการเกิดสนิม 

 ฐานรากมีจุดทีเ่กิดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัด 
 ส่วนของฐานรากปรากฏขึ้นให้เห็นเนื่องจากการทรุดของดินที่อยู่บริเวณโดยรอบ 

ถ้าผู้ประเมินพบเห็นลักษณะเหล่านี้ รวมทั้งถ้าตรวจพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพในรูปแบบอ่ืนที่
นอกเหนือจากนี ้ควรระบุไว้ในส่วนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในแบบประเมินขั้นต้น และผู้ประเมินควรบันทึกภาพลักษณะ
ดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย พร้อมทั้งตัดสินให้จ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างละเอียดต่อไป 
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5. ตัวอย่างการใช้แบบประเมินขั้นต้น 

5.1 ตัวอย่างท่ี 1 (Example 1 ใน FEMA 154 Edition 2) : 3703 Roxbury Street 
ในขั้นตอนการวางแผน ผู้ประเมินศึกษาต าแหน่งที่ตั้งของอาคารพบว่าอยู่ในโซนแผ่นดินไหวระดับ “สูง” 

จึงเลือกแบบประเมินขั้นต้นส าหรับโซนแผ่นดินไหวระดับ “สูง” มาใช้ในการประเมิน และในขั้นตอนส ารวจพ้ืนที่ผู้
ประเมินได้ท าการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร พบว่าเป็นอาคาร 12 ชั้น มีการใช้สอยอาคารเป็นอาคารส านักงาน
หรืออาคารพาณิชย์ เมื่อท าการเดินส ารวจบริเวณโดยรอบอาคารพบว่าอาคารมีขนาดประมาณ 18 เมตร x 15 เมตร 
และมีพ้ืนที่ประมาณ 3,240 ตารางเมตร (18 x 15 เมตร x 12 ชั้น) จึงบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแบบประเมิน
ขั้นต้น จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ประเมินไม่พบแบบแปลนของอาคาร จึงก าหนดให้อาคารไม่ได้รับการออกแบบ
ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และไม่ได้มีการออกแบบรองรับแรงลม ผู้ประเมินได้ท าการร่างภาพแปลน
พ้ืนโดยทั่วไปและได้ถ่ายรูปตัวอาคารติดลงในแบบประเมินขั้นต้น  

จากการตรวจสอบอาคารจากระยะไกล ผู้ประเมินคาดว่าอาคารน่าจะเข้าข่ายโครงสร้างชนิด  S1, S5, C1 
C2 หรือ C3 จึงใช้กล้องส่องทางไกลเพ่ือตรวจสอบให้ชัดเจนขึ้น และพบก าแพงก่ออิฐและโครงสร้างคอนกรีต (รูปที่ 
5 – 1) จึงระบุว่าเป็นระบบโครงเฟรมคอนกรีตมีก าแพงก่ออิฐไม่เสริมแรง (C3) 

 

 

รูปที่ 5 -1 ระบบโครงเฟรมคอนกรีตมีผนังก่ออิฐไม่เสริมแรง 

ในการพิจารณาค่าปรับแก้เนื่องจากอาคารมี 12 ชั้น จึงใช้ค่าปรับแก้ในส่วน “อาคารสูงมากกว่า 7 ชั้น” 
และจากการส ารวจพบว่าอาคารแบ่งออกเป็น 4 ตึกย่อยโดยมีช่องว่างตรงกลาง มีพ้ืนที่ชั้น 1 ใช้ร่วมกัน ผู้ประเมิน
จึงถือว่า โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอในแนวด่ิง และในขั้นตอนการวางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ประเภท
ของชั้นดินที่ตั้งอาคารเป็นดินประเภทดินปกต ิ(D) จึงเลือกใช้ค่าปรับแก้ที่ตรงกับประเภทของชั้นดินดังกล่าว  

หลังจากการพิจารณาค่าปรับแก้เสร็จสิ้น ผู้ประเมินได้ค านวณผลคะแนนประเมินพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.3 
ซึ่งน้อยกว่า 2.0 ที่เป็นเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า จึงสรุปผลการประเมินขั้นต้นว่า อาคารต้องท าการประเมินอย่าง
ละเอียดต่อไป และสุดท้าย ผู้ประเมินได้บันทึกวันที่ที่ท าการประเมินและชื่อผู้ประเมินลงแบบประเมินขั้นต้นโดยไม่
มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
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อาคาร 

อาคาร 
ช่องวา่ง 

Parcel 

                3703            
          Roxbury st            

                3,240            

                12                         -            

0.3 

           A.Jone/D.Tay.or 
          2/28/01 

    0.60                          0.18 

อาคาร อาคาร 

อาคาร 
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5.2 ตัวอย่างท่ี 2 (Example 3 ใน FEMA 154 Edition 2) : 5020 Ebony Drive 
ตัวอย่างที่ 2 เป็นอาคารพักอาศัยประเภทอาคารสูง ซึ่งในขั้นตอนการวางแผน ผู้ประเมินศึกษาต าแหน่ง

ที่ตั้งของอาคารพบว่าอยู่ในโซนแผ่นดินไหวระดับ “สูง” จึงเลือกแบบประเมินขั้นต้นส าหรับโซนแผ่นดินไหวระดับ 
“สูง” มาใช้ในการประเมิน เนื่องจากในขั้นตอนการวางแผนและรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินไม่สามารถหาข้อมูลของ
อาคารได้เลย ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนของอาคาร รายการค านวณประกอบแบบแปลน จึงได้ก าหนดให้อาคาร 
ไม่ได้รับการออกแบบต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และไม่ได้มีการออกแบบรองรับแรงลม เมื่อท าการประเมิน
ด้วยสายตาจากการส ารวจในพ้ืนที่ ผู้ประเมินพบว่าอาคารมีทั้งหมด 22 ชั้น มีเพนท์เฮ้าส์อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร 
และพบว่าการใช้สอยอาคารเป็นทั้งอาคารพาณิชย์ในชั้นล่าง และเป็นที่พักอาศัยในชั้นอ่ืน ๆ  

ผู้ประเมินได้ประมาณขนาดของอาคารจากการเดินส ารวจอยู่ที่  82 เมตร x 55 เมตร และเมื่อพิจารณา
จากแผนผังในแนวราบทีม่ีความสมมาตรกันแต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้า จึงประมาณพ้ืนที่โดยรวมได้เป็น 64,493 ตารางเมตร 
(65% ของ 82 x 55 เมตร x 22 ชั้น) และบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแบบประเมินขั้นต้นพร้อมด้วยชื่อของผู้
ประเมินและวันที่ตรวจสอบ ผู้ประเมินยังได้วาดภาพร่างบางส่วนของมุมมองแนวราบของอาคารลงในแบบประเมิน
ขั้นต้น 

ผู้ประเมินสามารถเลือกใช้ประเภทของชั้นดินเป็นดินปกติ (D) ซึ่งเป็นข้อมูลประเภทของชั้นดินในพ้ืนที่ 
ที่อยู่ติดกันในระยะห่างไม่เกิน 1 กิโลเมตร แต่ผู้ประเมินต้องการความมั่นใจจึงสรุปว่า ไม่สามารถก าหนดชนิด 
ของดินได้ และเลือกใช้ประเภทของชั้นดินตามค าแนะน าในข้อ 3.6.6 ซึ่งระบุว่า ถ้าไม่สามารถก าหนดประเภท 
ของชั้นดินได ้ควรเลือกใช้เป็นประเภทดินอ่อน (E) และบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบประเมินขั้นต้น 

จากระยะห่างของหน้าต่างที่ชั้นบนและระยะห่างของเสาที่ชั้นแรก ผู้ประเมินสามารถระบุได้ว่าเป็นระบบ
โครงสร้างเหล็กต้านทานแรงดัด (S1) หรือระบบโครงสร้างคอนกรีตต้านทานแรงดัด (C1) ผู้ประเมินพยายามเข้าไป
ด้านในอาคารเพ่ือยืนยันข้อมูล แต่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประเมินจึงตัดสินใจว่า มีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง S1 และ C1 จึงได้
บันทึกข้อความว่า “ไม่สามารถระบุได”้ ในหัวข้อชนิดโครงสร้างอาคารในแบบประเมินขั้นต้น และเลือกทั้งสองชนิด 
เนื่องจากอาคารมีความสูง 22 ชั้น ผู้ประเมินจึงเลือกค่าปรับแก้ส าหรับ “อาคารสูงมากกว่า 7 ชั้น” และเลือกค่า
ปรับแก้คะแนนส าหรับดินอ่อน (E) (ในช่องของอาคารทั้งประเภท S1 และ C1) 

จากการเลือกชนิดโครงสร้างอาคารทั้งประเภท S1 และ C1 ผลคะแนนประเมินที่ได้คือ 2.0 และ 1.4 
ตามล าดับ เนื่องจากผลคะแนนประเมินของอาคารทั้ง 2 ประเภท มีทั้งผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า 2.0 
ดังนั้นผู้ประเมินจึงตัดสินใจตามหลักความปลอดภัยตามข้อ 3.7 เลือกผลคะแนนประเมินที่มีค่าต่ าที่สุดคือ 1.4  
ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า 2.0 ท าให้อาคารหลังนี้จ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแรงแผ่นดินไหวต่อไป นอกจากนี้ผู้ประเมินได้
ถ่ายภาพอาคารและแนบรูปถ่ายไว้ในแบบประเมินขั้นต้นด้วย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว บทท่ี 5 

   

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่59 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5020 

64,493 

                22                      - 

Ebony Drive 

           A.Jone/D.Tay.or 
          2/28/01 

ไม่สามารถระบุได้ 

2.0 1.4 

สมมาตร 

    0.55                         0.21 
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5.3 ตัวอย่างท่ี 3 : อาคาร 20 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 6 
ตัวอย่างที่ 3 เป็นอาคารภาครัฐ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้ประเมินจึงเลือกใช้แบบประเมินขั้นต้น

ส าหรับโซนแผ่นดินไหวระดับ “ปานกลาง” ตามค าแนะน าในข้อ 3.2.2 เนื่องจากผู้ประเมินมีข้อมูลแบบแปลนของ
อาคารและรายการค านวณประกอบแบบแปลน จึงท าการศึกษาข้อมูลก่อนส ารวจพ้ืนที่พบว่า เป็นอาคารโครงสร้าง
คอนกรีตต้านทานแรงดัด (C1) (รูปที่ 5 – 2) มีจ านวน 20 ชั้น มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีความสมมาตรกันทั้ง 2 ด้าน 
อาคารมีการออกแบบรองรับแรงลม แต่ไม่พบรายระเอียดในส่วนของการออกแบบเพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว จากแบบแปลนอาคารมีขนาดประมาณ 60 เมตร x 14 เมตร จึงค านวณพ้ืนที่โดยรวมได้ประมาณ 
16,800 ตารางเมตร (60 x 14 เมตร x 20 ชั้น) ผู้ประเมินท าการสรุปข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะท าการส ารวจพ้ืนที่จริง
เพ่ือยืนยันความถูกต้อง  

 

 
รูปที่ 5 – 2 แบบแปลนของอาคาร 20 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
ผู้ประเมินเข้าส ารวจพื้นที่พบว่า ข้อมูลจากแบบแปลนมีความถูกต้อง จึงได้บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแบบ

ประเมินขั้นต้นพร้อมทั้งระบุพิกัด GPS เพ่ือระบุต าแหน่งของอาคารให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินยังได้วาด
ภาพร่างบางส่วนและถ่ายรูปตัวอาคารแนบลงในแบบประเมินข้ันต้นด้วย 

เนื่องจากตัวอาคารตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพ้ืนที่แอ่งดินเหนียวอ่อนจึงได้ท าการระบุว่าเป็น
ชั้นดินอ่อน (E) หลังจากเลือกค่าปรับแก้คะแนนและค านวณผลที่ได้พบว่า ผลคะแนนประเมินมีค่าเท่ากับ 2.0 
เนื่องจากคะแนนนี้เท่ากับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าซึ่งระบุไว้ที่ 2.0 อาคารแห่งนี้จึงไม่จ าเป็นต้องได้รับการประเมินอย่าง
ละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว  
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สมมาตร 

 20                             - 

อาคาร 20 ชั้น 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

    218/1 
    ถนนพระรามที ่6                              พญาไท 

    พญาไท                            กรุงเทพมหานคร 
13.7763                        100.5309 

2.0 

           Chanon Tobenjapron 
          16/07/2563 

16,800 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมินข้ันต้นเพือ่ประเมินความเสี่ยงของอาคาร 
ที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมโยธาธิการและผังเมือง        (Ss ≥ 0.50 หรือ  S1  ≥ 0.20) โซนแรงแผ่นดินไหวระดับสูง 

* W1=ไม้  W2=ไม้(พท.>465ม2)  S1=เหล็ก  S5=เหล็ก+ก่ออิฐ  C1=โครงรับแรงดัด คสล.  C2=ผนังรับแรงเฉือน คสล.  C3=เฟรม คสล.+ก่ออิฐ  PC2=ชิ้นส่วนส าเร็จรูป  URM = ก่ออิฐ 

แบบประเมินขั้นต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว 

ภาพถ่าย 

1. ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม (g)  
Ss = .............................      S1 = .............................  (เลือก Ss ,S1 กรณีที่รุนแรงกว่า)  

2. ข้อมูลทั่วไปของอาคาร 

ชื่ออาคาร: …………………………………………………………….………………………...............…… 
เจ้าของอาคาร: …………………………………………………………...............….………………..….. 
ที่ต้ังอาคาร: เลขท่ี ……………......….. หมู่ที ่…………..... ซอย …………......….……………….. 

ถนน …………………………......…...….....… ต าบล ……..…………......…………………………… 
อ าเภอ ………………………….........……..… จังหวัด……………….......….………….…….….….. 

ต าแหน่งพิกัด GPS (ถ้ามี) : ละตจิูด ………………………. ลองจิจูด ………………………… 
พ้ืนที่อาคาร (ประมาณ) ……………………………………………………..…...........………ตร .ม.  
แบบแปลนของอาคาร   ไม่ม ี ม ี
การออกแบบเพ่ือต้านทานแผ่นดินไหว   ไม่ม ี มี (ไมต่้องท าการประเมิน)    
การออกแบบรองรับแรงลม   ไม่มี  ม ี
การใช้สอยอาคาร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        
        
        บ้านพักอาศัย 

อาคารอยู่อาศัยรวม  
หอประชุม 
อาคารพาณิชย ์
โรงมหรสพ 

อาคารส านักงาน 
โบราณสถาน 
โรงงาน 
สถานศึกษา 
โรงแรม 

สถานพยาบาล 
ศาสนสถาน 
อาคารภาครัฐ 
อาคารภาคเอกชน 
อื่นๆ ........................... 

        
        
        
        
        3. ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินขัน้ต้น 
        จ านวนชั้น: เหนือพ้ืนดิน ……….…...……ช้ัน  ใต้ดิน ………....……….ช้ัน 
        ประเภทของชัน้ดิน (Soil Type) 
        A B C D E F (ประเมินอยา่งละเอียด) 
        หินแข็ง       หิน ดินแข็ง ดินปกต ิ ดินอ่อน ดินลักษณะพิเศษ 

แปลนพ้ืนโดยท่ัวไป โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอ :  ในแนวดิ่ง  ในแนวระนาบ  ไม่ม ี                              

4. คะแนนพ้ืนฐาน, ค่าปรับแก้, ผลคะแนนประเมนิ 
ชนิดโครงสร้างอาคาร* W1 W2 S1 S5 C1 C2 C3 PC2 URM 
คะแนนพ้ืนฐาน (Basic Score) 4.7 4.7 3.4 3.9 2.6 3.7 2.7 2.8 2.5 

ค่า
ปร

ับแ
ก ้

อาคารสูง 4 ถึง 7 ช้ัน N/A N/A 0.1 0.2 0.1 0.5 0.3 0.3 N/A 
อาคารสูงมากกว่า 7 ช้ัน N/A N/A 0.1 0.2 -0.2 0.4 0.1 0.2 N/A 
โครงสร้างมีความไมส่ม่ าเสมอในแนวดิ่ง -1.7 -1.7 -1.4 -1.5 -1.3 -1.5 -1.3 -1.4 -1.3 
โครงสร้างมีความไมส่ม่ าเสมอในแนวระนาบ -1.5 -1.5 -1.2 -1.3 -1.0 -1.3 -1.1 -1.1 -1.0 
ไม่มีการออกแบบรองรับแรงลม -0.2 -0.4 -0.4 -0.6 -0.2 -0.7 -0.2 -0.4 -0.2 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท C -0.6 -0.7 -0.6 -0.9 -0.5 -0.6 -0.7 -0.6 -0.8 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท D -0.8 -0.9 -0.8 -1.3 -0.7 -0.9 -1 -0.8 -1.1 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท E -0.8 -1.1 -1.1 -2.2 -0.8 -0.9 -1.6 -1 -1.6 

ผลคะแนนประเมนิ (Final Score)          

5. อาคารมีความเสียหาย/เสื่อมสภาพอย่างมาก     ใช่   ไม่ใช่   ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ..................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

6. สรุปผลการประเมินขัน้ต้น  
 ต้องท าการประเมินอย่างละเอยีด  
     ◌ คะแนนต่่ากว่า 2                     ◌ มีดินลักษณะพิเศษ 
      ◌ อาคารมีความเสียหาย/เสื่อมสภาพอย่างมาก 
 ไม่ต้องท าการประเมินอย่างละเอียด 

 
ผู้ประเมิน .................................................................................................. 
วันที่ประเมิน .............................................................................................  



 กรมโยธาธิการและผังเมือง   ( 0.167 ≤ Ss < 0.50 หรือ 0.067 ≤ S1 < 0.20 ) โซนแรงแผ่นดินไหวระดับปานกลาง  

* W1=ไม้  W2=ไม้(พท.>465ม2)  S1=เหล็ก  S5=เหล็ก+ก่ออิฐ  C1=โครงรับแรงดัด คสล.  C2=ผนังรับแรงเฉือน คสล.  C3=เฟรม คสล.+ก่ออิฐ  PC2=ชิ้นส่วนส าเร็จรูป  URM = ก่ออิฐ 

แบบประเมินขั้นต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว 

ภาพถ่าย 

1. ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม (g)  
Ss = .............................      S1 = .............................  (เลือก Ss ,S1 กรณีที่รุนแรงกว่า) 

2. ข้อมูลทั่วไปของอาคาร 

ชื่ออาคาร: …………………………………………………………….………………………...............…… 
เจ้าของอาคาร: …………………………………………………………...............….………………..….. 
ที่ต้ังอาคาร: เลขท่ี ……………......….. หมู่ที ่…………..... ซอย …………......….……………….. 

ถนน …………………………......…...….....… ต าบล ……..…………......…………………………… 
อ าเภอ ………………………….........……..… จังหวัด……………….......….………….…….….….. 

ต าแหน่งพิกัด GPS (ถ้ามี) : ละตจิูด ………………………. ลองจิจูด ………………………… 
พ้ืนที่อาคาร (ประมาณ) ……………………………………………………..…...........………ตร .ม.  
แบบแปลนของอาคาร   ไม่มี  ม ี
การออกแบบเพ่ือต้านทานแผ่นดินไหว   ไม่มี  ม ี(ไมต่้องท าการประเมิน)  
การออกแบบรองรับแรงลม   ไม่มี  ม ี
การใช้สอยอาคาร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        
        
        บ้านพักอาศัย 

อาคารอยู่อาศัยรวม  
หอประชุม 
อาคารพาณิชย ์
โรงมหรสพ 

อาคารส านักงาน 
โบราณสถาน 
โรงงาน 
สถานศึกษา 
โรงแรม 

สถานพยาบาล 
ศาสนสถาน 
อาคารภาครัฐ 
อาคารภาคเอกชน 
อื่นๆ ........................... 

        
        
        
        
        3. ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินขัน้ต้น 
        จ านวนชั้น: เหนือพ้ืนดิน ……….…...……ช้ัน  ใต้ดิน ………....……….ช้ัน 
        ประเภทของชัน้ (Soil Type) 
        A B C D E F (ประเมินอยา่งละเอียด) 
        หินแข็ง       หิน ดินแข็ง ดินปกต ิ ดินอ่อน ดินลักษณะพิเศษ 

แปลนพ้ืนโดยท่ัวไป โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอ :  ในแนวดิ่ง  ในแนวระนาบ  ไม่ม ี                              

4. คะแนนพ้ืนฐาน, ค่าปรับแก้, ผลคะแนนประเมนิ 
ชนิดโครงสร้างอาคาร*  W1 W2 S1 S5 C1 C2 C3 PC2 URM 
คะแนนพ้ืนฐาน (Basic Score) 7.0 7.0 4.8 5.8 4.1 5.3 4.5 4.4 4.4 

ค่า
ปร

ับแ
ก ้

อาคารสูง 4 ถึง 7 ช้ัน N/A N/A 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 N/A 
อาคารสูงมากกว่า 7 ช้ัน N/A N/A 0.2 0.3 -0.1 0.4 0.3 0.4 N/A 
โครงสร้างมีความไมส่ม่ าเสมอในแนวดิ่ง -2.1 -3.0 -1.7 -1.9 -1.6 -1.9 -1.7 -1.7 -1.7 
โครงสร้างมีความไมส่ม่ าเสมอในแนวระนาบ -1.9 -1.9 -1.5 -1.7 -1.4 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5 
ไม่มีการออกแบบรองรับแรงลม -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท C -0.6 -0.7 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท D -1.3 -1.6 -1.4 -1.6 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4 -1.6 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท E -2.3 -2.9 -2.1 -2.8 -2.0 -2.6 -2.4 -2.4 -2.5 

ผลคะแนนประเมนิ (Final Score)          

5. อาคารมีความเสียหาย/เสื่อมสภาพอย่างมาก     ใช่   ไม่ใช่   ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ..................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

6. สรุปผลการประเมินขัน้ต้น  
 ต้องท าการประเมินอย่างละเอยีด  
     ◌ คะแนนต่่ากว่า 2                     ◌ มีดินลักษณะพิเศษ 
      ◌ อาคารมีความเสียหาย/เสื่อมสภาพอย่างมาก 
 ไม่ต้องท าการประเมินอย่างละเอียด 

 ผู้ประเมิน .................................................................................................. 
วันที่ประเมิน ............................................................................................. 



กรมโยธาธิการและผังเมือง               (  Ss < 0.167 หรือ S1 < 0.067 ) โซนแรงแผ่นดินไหวระดับต่ า 

* W1=ไม้  W2=ไม้(พท.>465ม2)  S1=เหล็ก  S5=เหล็ก+ก่ออิฐ  C1=โครงรับแรงดัด คสล.  C2=ผนังรับแรงเฉือน คสล.  C3=เฟรม คสล.+ก่ออิฐ  PC2=ชิ้นส่วนส าเร็จรูป  URM = ก่ออิฐ 

แบบประเมินขั้นต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว 

ภาพถ่าย 

1. ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม (g)  
Ss = .............................      S1 = .............................  (เลือก Ss ,S1 กรณีที่รุนแรงกว่า) 

2. ข้อมูลทั่วไปของอาคาร 

ชื่ออาคาร: …………………………………………………………….………………………...............…… 
เจ้าของอาคาร: …………………………………………………………...............….………………..….. 
ที่ต้ังอาคาร: เลขท่ี ……………......….. หมู่ที ่…………..... ซอย …………......….……………….. 

ถนน …………………………......…...….....… ต าบล ……..…………......…………………………… 
อ าเภอ ………………………….........……..… จังหวัด……………….......….………….…….….….. 

ต าแหน่งพิกัด GPS (ถ้ามี) : ละตจิูด ………………………. ลองจิจูด ………………………… 
พ้ืนที่อาคาร (ประมาณ) ……………………………………………………..…...........………ตร .ม.  
แบบแปลนของอาคาร   ไม่มี  ม ี
การออกแบบเพ่ือต้านทานแผ่นดินไหว   ไม่มี  ม ี(ไม่ต้องท าการประเมิน) 
การออกแบบรองรับแรงลม   ไม่มี  ม ี
การใช้สอยอาคาร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        
        
        บ้านพักอาศัย 

อาคารอยู่อาศัยรวม  
หอประชุม 
อาคารพาณิชย ์
โรงมหรสพ 

อาคารส านักงาน 
โบราณสถาน 
โรงงาน 
สถานศึกษา 
โรงแรม 

สถานพยาบาล 
ศาสนสถาน 
อาคารภาครัฐ 
อาคารภาคเอกชน 
อื่นๆ ........................... 

        
        
        
        
        3. ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินขัน้ต้น 
        จ านวนชั้น: เหนือพ้ืนดิน ……….…...……ช้ัน  ใต้ดิน ………....……….ช้ัน 
        ประเภทของชัน้ (Soil Type) 
        A B C D E F (ประเมินอยา่งละเอียด) 
        หินแข็ง       หิน ดินแข็ง ดินปกต ิ ดินอ่อน ดินลักษณะพิเศษ 

แปลนพ้ืนโดยท่ัวไป โครงสร้างมีความไม่สม่ าเสมอ :  ในแนวดิ่ง  ในแนวระนาบ  ไม่ม ี                              

4. คะแนนพ้ืนฐาน, ค่าปรับแก้, ผลคะแนนประเมนิ 
ชนิดโครงสร้างอาคาร*  W1 W2 S1 S5 C1 C2 C3 PC2 URM 
คะแนนพ้ืนฐาน (Basic Score) 11.3 11.3 7.7 9.7 7.3 9.2 8.2 8.1 8.1 

ค่า
ปร

ับแ
ก ้

อาคารสูง 4 ถึง 7 ช้ัน N/A N/A -0.2 -0.8 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 N/A 
อาคารสูงมากกว่า 7 ช้ัน N/A N/A 0.1 -0.6 -0.8 -0.4 -0.5 -0.5 N/A 
โครงสร้างมีความไมส่ม่ าเสมอในแนวดิ่ง -2.6 -2.6 -2.1 -2.4 -2.2 -2.4 -2.3 -2.3 -2.3 
โครงสร้างมีความไมส่ม่ าเสมอในแนวระนาบ -2.5 -2.5 -2 -2.3 -1.9 -2.3 -2.1 -2.1 -2.1 
ไม่มีการออกแบบรองรับแรงลม  -0.8 -0.8 -0.5 -0.7 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท C -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท D -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.2 -1.4 -1.2 -1.2 -1.2 
ดินที่ตั้งอาคารเป็นประเภท E -2.9 -2.9 -2.4 -2.6 -2.2 -2.6 -3.5 -2.4 -2.4 

ผลคะแนนประเมนิ (Final Score)          

5. อาคารมีความเสียหาย/เสื่อมสภาพอย่างมาก     ใช่   ไม่ใช่   ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ..................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

6. สรุปผลการประเมินขัน้ต้น  
 ต้องท าการประเมินอย่างละเอยีด   
     ◌ คะแนนต่่ากว่า 2                     ◌ มีดินลักษณะพิเศษ 
      ◌ อาคารมีความเสียหาย/เสื่อมสภาพอย่างมาก 
 ไม่ต้องท าการประเมินอย่างละเอียด 

 ผู้ประเมิน .................................................................................................. 
วันที่ประเมิน ............................................................................................. 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของแผ่นดนิไหวรุนแรงสูงสุดในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่67 

 

ภาคผนวก ข 
 ตารางที่ ข-1 ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่คาบสั้น  
0.2 วินาที  SS  และที่คาบ 1 วินาที  1S  ของแผ่นดินไหว

รุนแรงสูงสุดที่พิจารณา   

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

กระบี ่ เกาะลันตา 0.143 0.089 

 เขาพนม 0.227 0.108 

 คลองท่อม 0.147 0.129 

 ปลายพระยา 0.263 0.100 

 เมืองกระบี่ 0.218 0.105 

 ล าทับ 0.158 0.090 

 เหนือคลอง 0.195 0.088 

 อ่าวลึก 0.267 0.110 

กาญจนบุร ี ด่านมะขามเต้ีย 0.862 0.316 

 ทองผาภูม ิ 0.728 0.200 

 ท่าม่วง 0.802 0.275 

 ท่ามะกา 0.481 0.154 

 ไทรโยค 0.747 0.210 

 บ่อพลอย 0.659 0.197 

 พนมทวน 0.452 0.136 

 เมืองกาญจนบุร ี 0.642 0.241 

 เลาขวัญ 0.487 0.138 

 ศรีสวัสดิ ์ 0.752 0.208 

 สังขละบุรี 0.840 0.234 

 หนองปรือ 0.674 0.199 

 ห้วยกระเจา 0.520 0.155 

กาฬสินธุ ์ กมลาไสย 0.046 0.028 

 กุฉินารายณ์ 0.049 0.028 

 เขาวง 0.054 0.029 

 ค าม่วง 0.059 0.031 

 ฆ้องชัย 0.046 0.028 

 ดอนจาน 0.048 0.028 

 ท่าคันโท 0.070 0.033 

 นาคู 0.055 0.029 

 นามน 0.050 0.029 

 เมืองกาฬสินธุ์ 0.048 0.028 

 ยางตลาด 0.048 0.028 

 ร่องค า 0.045 0.027 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

กาฬสินธุ ์ สามชัย 0.061 0.031 

 สมเด็จ 0.053 0.030 

 สหัสขันธ ์ 0.055 0.030 

 หนองกุงศรี 0.055 0.030 

 ห้วยผึ้ง 0.052 0.029 

 ห้วยเม็ก 0.054 0.030 

ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร 0.469 0.133 

 ขาณุวรลักษบุร ี 0.363 0.108 

 คลองขลุง 0.332 0.104 

 คลองลาน 0.496 0.149 

 ทรายทองวัฒนา 0.252 0.086 

 ไทรงาม 0.252 0.084 

 บึงสามัคคี 0.205 0.077 

 ปางศิลาทอง 0.493 0.147 

 พรานกระต่าย 0.433 0.117 

 เมืองก าแพงเพชร 0.434 0.122 

 ลานกระบือ 0.327 0.094 

ขอนแก่น กระนวน 0.060 0.031 

 เขาสวนกวาง 0.074 0.033 

 โคกโพธิ์ไชย 0.050 0.031 

 ชนบท 0.048 0.029 

 ชุมแพ 0.080 0.035 

 ซ าสูง 0.054 0.030 

 โนนศิลา 0.045 0.029 

 น้ าพอง 0.064 0.032 

 บ้านแฮด 0.049 0.029 

 บ้านไผ่ 0.047 0.029 

 บ้านฝาง 0.056 0.031 

 หนองนาค า 0.087 0.036 

 เปือยน้อย 0.043 0.028 

 พระยืน 0.053 0.030 

 พล 0.044 0.029 

 ภูผาม่าน 0.110 0.038 

 ภูเวียง 0.074 0.034 

 มัญจาคีรี 0.050 0.030 

 เมืองขอนแก่น 0.053 0.030 

 แวงน้อย 0.045 0.030 

 แวงใหญ ่

 

 

0.047 0.029 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่68 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

ขอนแก่น สีชมพู 0.098 0.037 

 หนองเรือ 0.059 0.032 

 หนองสองห้อง 0.042 0.028 

 อุบลรัตน์ 0.072 0.033 

จันทบุรี แก่งหางแมว 0.049 0.033 

 ขลุง 0.040 0.030 

 เขาคิชฌกูฏ 0.043 0.031 

 ท่าใหม่ 0.044 0.032 

 นายายอาม 0.049 0.033 

 โปุงน้ าร้อน 0.040 0.029 

 มะขาม 0.041 0.030 

 เมืองจันทบุรี 0.041 0.030 

 สอยดาว 0.041 0.029 

 แหลมสิงห์ 0.042 0.031 

ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 0.054 0.034 

 แปลงยาว 0.089 0.042 

 พนมสารคาม 0.058 0.036 

 สนามชัยเขต 0.068 0.038 

ชลบุรี เกาะจันทร ์ 0.096 0.042 

 เกาะสีชัง 0.153 0.056 

 บ่อทอง 0.084 0.039 

 บางละมุง 0.117 0.048 

 บ้านบึง 0.118 0.045 

 พนัสนิคม 0.114 0.046 

 ศรีราชา 0.141 0.049 

 สัตหีบ 0.116 0.049 

 หนองใหญ่ 0.094 0.040 

ชัยนาท เนินขาม 0.362 0.116 

 หนองมะโมง 0.385 0.119 

 มโนรมย ์ 0.150 0.069 

 เมืองชัยนาท 0.170 0.075 

 วัดสิงห์ 0.207 0.083 

 สรรคบุรี 0.161 0.073 

 สรรพยา 0.126 0.064 

 หันคา 0.220 0.088 

ชัยภูม ิ เกษตรสมบูรณ์ 0.075 0.035 

 แก้งคร้อ 0.052 0.032 

 คอนสวรรค์ 0.048 0.031 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

ชัยภูม ิ คอนสาร 0.104 0.038 

 จัตุรัส 0.045 0.032 

 ซับใหญ่ 0.048 0.034 

 เทพสถิต 0.048 0.035 

 เนินสง่า 0.045 0.032 

 บ้านเขว้า 0.049 0.032 

 บ้านแท่น 0.061 0.032 

 บ าเหน็จณรงค์ 0.047 0.033 

 ภักดีชุมพล 0.059 0.036 

 ภูเขียว 0.060 0.032 

 เมืองชัยภูม ิ 0.047 0.031 

 หนองบัวแดง 0.059 0.034 

 หนองบัวระเหว 0.050 0.033 

ชุมพร ท่าแซะ 0.108 0.078 

 ทุ่งตะโก 0.160 0.079 

 ปะทิว 0.097 0.075 

 พะโต๊ะ 0.286 0.093 

 เมืองชุมพร 0.120 0.080 

 ละแม 0.188 0.082 

 สวี 0.149 0.080 

 หลังสวน 0.180 0.082 

เชียงราย ขุนตาล 0.769 0.175 

 เชียงของ 0.796 0.202 

 เชียงแสน 0.984 0.296 

 ดอยหลวง 1.015 0.329 

 เทิง 0.763 0.160 

 ปุาแดด 0.772 0.157 

 พญาเม็งราย 0.787 0.188 

 พาน 0.831 0.175 

 เมืองเชียงราย 0.917 0.250 

 แม่จัน 1.022 0.306 

 แม่ฟูาหลวง 1.015 0.292 

 แม่ลาว 0.884 0.220 

 แม่สรวย 0.894 0.212 

 แม่สาย 0.981 0.278 

 เวียงแก่น 0.767 0.182 

 เวียงเชียงรุ้ง 0.931 0.267 

 เวียงชัย 0.879 0.229 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่69 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

เชียงราย เวียงปุาเปูา 0.855 0.195 

เชียงใหม่ จอมทอง 0.893 0.243 

 เชียงดาว 1.019 0.266 

 ไชยปราการ 1.018 0.265 

 ดอยเต่า 0.834 0.237 

 ดอยสะเก็ด 0.910 0.225 

 ดอยหล่อ 0.926 0.248 

 ฝาง 1.038 0.282 

 พร้าว 0.953 0.238 

 เมืองเชียงใหม่ 0.963 0.248 

 แม่แจ่ม 0.891 0.242 

 แม่แตง 0.992 0.260 

 แม่ริม 0.984 0.254 

 แม่วาง 0.936 0.248 

 แม่อาย 1.080 0.317 

 แม่ออน 0.867 0.187 

 เวียงแหง 1.032 0.274 

 สะเมิง 0.967 0.258 

 สันก าแพง 0.926 0.230 

 สันทราย 0.973 0.251 

 สันปุาตอง 0.938 0.244 

 สารภ ี 0.927 0.236 

 หางดง 0.931 0.243 

 อมก๋อย 0.857 0.244 

 ฮอด 0.849 0.237 

ตรัง กันตัง 0.199 0.096 

 นาโยง 0.199 0.089 

 ปะเหลียน 0.196 0.094 

 เมืองตรัง 0.195 0.091 

 รัษฎา 0.149 0.085 

 ย่านตาขาว 0.216 0.092 

 วังวิเศษ 0.164 0.094 

 สิเกา 0.154 0.097 

 หาดส าราญ 0.192 0.097 

 ห้วยยอด 0.161 0.091 

ตราด เกาะกูด 0.036 0.027 

 เกาะช้าง 0.038 0.029 

 เขาสมิง 0.038 0.028 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

ตราด คลองใหญ่ 0.034 0.023 

 บ่อไร ่ 0.037 0.027 

 เมืองตราด 0.036 0.027 

 แหลมงอบ 0.037 0.028 

ตาก ท่าสองยาง 0.733 0.185 

 บ้านตาก 0.561 0.154 

 พบพระ 0.597 0.156 

 เมืองตาก 0.543 0.142 

 แม่ระมาด 0.635 0.172 

 แม่สอด 0.609 0.156 

 วังเจ้า 0.535 0.137 

 สามเงา 0.577 0.163 

 อุ้มผาง 0.607 0.184 

นครปฐม ก าแพงแสน 0.279 0.101 

นครพนม ท่าอุเทน 0.307 0.064 

 ธาตุพนม 0.087 0.032 

 นาแก 0.077 0.031 

 นาทม 0.255 0.059 

 นาหวา้ 0.129 0.040 

 บ้านแพง 0.336 0.072 

 ปลาปาก 0.125 0.038 

 โพนสวรรค์ 0.213 0.050 

 เมืองนครพนม 0.283 0.060 

 เรณูนคร 0.109 0.035 

 วังยาง 0.091 0.033 

 ศรีสงคราม 0.228 0.053 

นครราชสีมา แก้งสนามนาง 0.045 0.030 

 ขามทะเลสอ 0.042 0.031 

 ขามสะแกแสง 0.043 0.030 

 คง 0.041 0.029 

 ครบุรี 0.040 0.029 

 จักราช 0.039 0.028 

 เฉลิมพระเกียรติ 0.040 0.029 

 ชุมพวง 0.039 0.027 

 โชคชัย 0.040 0.030 

 ด่านขุนทด 0.045 0.033 

 เทพารักษ ์ 0.047 0.035 

 โนนแดง 0.041 0.028 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่70 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

นครราชสีมา โนนไทย 0.043 0.031 

 โนนสูง 0.041 0.029 

 บัวลาย 0.043 0.029 

 บัวใหญ ่ 0.043 0.029 

 บ้านเหลื่อม 0.045 0.031 

 ประทาย 0.041 0.028 

 ปักธงชัย 0.042 0.032 

 ปากช่อง 0.048 0.036 

 พระทองค า 0.043 0.031 

 พิมาย 0.040 0.028 

 เมืองนครราชสีมา 0.041 0.030 

 เมืองยาง 0.039 0.027 

 ล าทะเมนชัย 0.039 0.026 

 วังน้ าเขียว 0.043 0.032 

 สีดา 0.042 0.028 

 สีค้ิว 0.043 0.033 

 สูงเนิน 0.043 0.032 

 เสิงสาง 0.038 0.028 

 หนองบุนนาก 0.039 0.028 

 ห้วยแถลง 0.039 0.028 

 ขนอม 0.116 0.067 

 จุฬาภรณ์ 0.156 0.079 

 ฉวาง 0.180 0.082 

 เฉลิมพระเกียรติ 0.167 0.074 

 ชะอวด 0.143 0.077 

 ช้างกลาง 0.181 0.081 

 เชียรใหญ่ 0.162 0.071 

 ถ้ าพรรณรา 0.195 0.086 

 ท่าศาลา 0.211 0.070 

 ทุ่งสง 0.162 0.082 

 ทุ่งใหญ่ 0.174 0.087 

 นบพิต า 0.186 0.075 

 นาบอน 0.170 0.082 

 บางขัน 0.147 0.088 

 ปากพนัง 0.169 0.068 

 พรหมคีรี 0.205 0.074 

 พระพรหม 0.184 0.074 

 พิปูน 0.192 0.079 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

 เมืองนครศรีธรรมราช 0.201 0.072 

 ร่อนพิบูลย ์ 0.156 0.077 

 ลานสกา 0.193 0.077 

 สิชล 0.160 0.068 

 หัวไทร 0.112 0.069 

นครสวรรค์ เก้าเล้ียว 0.171 0.070 

 โกรกพระ 0.226 0.084 

 ชุมตาบง 0.473 0.141 

 ชุมแสง 0.116 0.058 

 ตากฟูา 0.090 0.054 

 ตาคล ี 0.112 0.061 

 ท่าตะโก 0.091 0.053 

 บรรพตพิสัย 0.221 0.081 

 พยุหะคีร ี 0.165 0.072 

 ไพศาลี 0.077 0.049 

 เมืองนครสวรรค์ 0.175 0.072 

 แม่เปิน 0.518 0.155 

 แม่วงก ์ 0.494 0.148 

 ลาดยาว 0.449 0.130 

 หนองบัว 0.083 0.050 

นราธิวาส จะแนะ 0.063 0.061 

 เจาะไอร้อง 0.058 0.057 

 ตากใบ 0.056 0.053 

 บาเจาะ 0.058 0.058 

 เมืองนราธิวาส 0.057 0.056 

 ยี่งอ 0.059 0.058 

 ระแงะ 0.060 0.059 

 รือเสาะ 0.062 0.061 

 แว้ง 0.061 0.058 

 ศรีสาคร 0.063 0.062 

 สุคิริน 0.062 0.060 

 สุไหงโกลก 0.059 0.056 

 สุไหงปาดี 0.059 0.057 

น่าน เฉลิมพระเกียรติ 0.705 0.148 

 เชียงกลาง 0.826 0.216 

 ท่าวังผา 0.927 0.222 

 ทุ่งช้าง 0.773 0.192 

 นาน้อย 0.709 0.124 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่71 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

น่าน นาหมื่น 0.718 0.128 

 บ่อเกลือ 0.664 0.138 

 บ้านหลวง 0.714 0.133 

 ปัว 0.924 0.236 

 ภูเพียง 0.732 0.154 

 เมืองน่าน 0.738 0.150 

 แม่จริม 0.668 0.133 

 เวียงสา 0.689 0.126 

 สองแคว 0.793 0.168 

 สันติสุข 0.738 0.177 

บึงกาฬ เซกา 0.206 0.053 

 โซ่พิสัย 0.196 0.052 

 เมืองบึงกาฬ 0.310 0.071 

 บึงโขงหลง 0.302 0.067 

 บุ่งคล้า 0.330 0.075 

 ปากคาด 0.241 0.059 

 พรเจริญ 0.202 0.053 

 ศรีวิไล 0.263 0.064 

บุรีรัมย์ กระสัง 0.036 0.024 

 แคนดง 0.038 0.026 

 บ้านด่าน 0.037 0.025 

 คูเมือง 0.038 0.026 

 เฉลิมพระเกียรติ 0.036 0.025 

 ช านิ 0.037 0.026 

 นางรอง 0.037 0.026 

 นาโพธิ ์ 0.041 0.027 

 โนนดินแดง 0.036 0.026 

 โนนสุวรรณ 0.037 0.027 

 บ้านกรวด 0.034 0.024 

 บ้านใหม่ไชยพจน ์ 0.041 0.027 

 ประโคนชัย 0.035 0.025 

 ปะค า 0.037 0.026 

 พลับพลาชัย 0.035 0.024 

 พุทไธสง 0.040 0.027 

 เมืองบุรีรัมย์ 0.036 0.025 

 ละหานทราย 0.036 0.026 

 ล าปลายมาศ 0.037 0.026 

 สตึก 0.037 0.025 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

บุรีรัมย์ หนองกี ่ 0.038 0.028 

 หนองหงส ์ 0.038 0.027 

 ห้วยราช 0.036 0.025 

ประจวบคีรีขันธ ์ กุยบุร ี 0.277 0.085 

 ทับสะแก 0.185 0.079 

 บางสะพาน 0.158 0.078 

 บางสะพานน้อย 0.120 0.074 

 ปราณบุรี 0.275 0.085 

 เมืองประจวบคีรีขันธ ์ 0.263 0.086 

 สามร้อยยอด 0.290 0.087 

 หัวหิน 0.246 0.081 

ปราจีนบุร ี กบินทร์บุรี 0.047 0.033 

 นาดี 0.045 0.033 

 ประจันตคาม 0.050 0.035 

 เมืองปราจีนบุรี 0.052 0.036 

 ศรีมหาโพธ ิ 0.051 0.034 

 ศรีมโหสถ 0.061 0.038 

ปัตตานี กะพ้อ 0.060 0.059 

 โคกโพธิ ์ 0.065 0.066 

 ทุ่งยางแดง 0.061 0.060 

 ปะนาเระ 0.058 0.058 

 มายอ 0.060 0.060 

 เมืองปัตตานี 0.062 0.062 

 แม่ลาน 0.064 0.064 

 ไม้แก่น 0.058 0.057 

 ยะรัง 0.062 0.062 

 ยะหริ่ง 0.060 0.061 

 สายบุร ี 0.058 0.057 

 หนองจิก 0.064 0.065 

พระนครศรีอยุธยา นครหลวง 0.108 0.059 

 บางซ้าย 0.160 0.073 

 บางปะหัน 0.114 0.060 

 บ้านแพรก 0.103 0.057 

 ผักไห่ 0.150 0.070 

 ภาช ี 0.095 0.055 

 มหาราช 0.108 0.059 

พะเยา จุน 0.756 0.141 

 เชียงค า 0.737 0.142 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่72 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

พะเยา เชียงม่วน 0.745 0.132 

 ดอกค าใต้ 0.756 0.138 

 ปง 0.714 0.137 

 ภูกามยาว 0.768 0.143 

 ภูซาง 0.740 0.146 

 เมืองพะเยา 0.781 0.146 

 แม่ใจ 0.797 0.156 

พังงา กะปง 0.253 0.117 

 เกาะยาว 0.282 0.117 

 คุระบุร ี 0.323 0.116 

 ตะกั่วทุ่ง 0.273 0.118 

 ตะกั่วปาุ 0.261 0.119 

 ทับปุด 0.267 0.109 

 ท้ายเหมือง 0.267 0.125 

 เมืองพังงา 0.272 0.114 

พัทลุง กงหรา 0.078 0.085 

 เขาชัยสน 0.074 0.080 

 ควนขนุน 0.072 0.078 

 ตะโหมด 0.078 0.084 

 บางแก้ว 0.074 0.080 

 ปากพยูน 0.072 0.077 

 ปุาพะยอม 0.075 0.082 

 ปุาบอน 0.076 0.082 

 เมืองพัทลุง 0.073 0.079 

 ศรีนครินทร์ 0.077 0.084 

 ศรีบรรพต 0.077 0.083 

พิจิตร ดงเจริญ 0.088 0.050 

 ตะพานหิน 0.106 0.053 

 ทับคล้อ 0.085 0.047 

 บางมูลนาก 0.106 0.055 

 บึงนาราง 0.155 0.064 

 โพทะเล 0.134 0.062 

 โพธิ์ประทบัช้าง 0.131 0.059 

 เมืองพิจิตร 0.132 0.058 

 วชิรบารม ี 0.192 0.070 

 วังทรายพูน 0.109 0.051 

 สากเหล็ก 0.121 0.054 

 สามง่าม 0.165 0.064 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

พิษณุโลก ชาติตระการ 0.418 0.096 

 นครไทย 0.291 0.070 

 เนินมะปราง 0.125 0.051 

 บางกระทุ่ม 0.140 0.057 

 บางระก า 0.268 0.080 

 พรหมพิราม 0.415 0.104 

 เมืองพิษณุโลก 0.249 0.074 

 วังทอง 0.225 0.068 

 วัดโบสถ ์ 0.368 0.091 

เพชรบุร ี แก่งกระจาน 0.290 0.111 

 ชะอ า 0.223 0.083 

 ท่ายาง 0.207 0.085 

 บ้านลาด 0.191 0.085 

 บ้านแหลม 0.202 0.089 

 เมืองเพชรบุรี 0.179 0.079 

 หนองหญ้าปล้อง 0.269 0.110 

เพชรบูรณ์ เขาค้อ 0.153 0.049 

 ชนแดน 0.079 0.044 

 น้ าหนาว 0.200 0.049 

 บึงสามพัน 0.060 0.040 

 เมืองเพชรบูรณ์ 0.110 0.042 

 วังโปุง 0.093 0.046 

 วิเชียรบุรี 0.055 0.039 

 ศรีเทพ 0.055 0.040 

 หนองไผ่ 0.065 0.039 

 หล่มเก่า 0.221 0.054 

 หล่มสัก 0.205 0.052 

แพร่ เด่นชัย 0.853 0.197 

 เมืองแพร ่ 0.919 0.214 

 ร้องกวาง 0.795 0.146 

 ลอง 0.880 0.185 

 วังชิ้น 1.086 0.275 

 สอง 0.794 0.142 

 สูงเม่น 0.854 0.197 

 หนองม่วงไข่ 0.843 0.191 

ภูเก็ต กะทู ้ 0.306 0.130 

 ถลาง 0.313 0.129 

 เมืองภูเก็ต 0.299 0.129 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่73 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

มหาสารคาม กันทรวิชัย 0.048 0.028 

 กุดรัง 0.045 0.028 

 แกด า 0.043 0.027 

 โกสุมพิสัย 0.047 0.029 

 ชื่นชม 0.053 0.030 

 เชียงยืน 0.050 0.029 

 นาเชือก 0.042 0.027 

 นาดูน 0.040 0.026 

 บรบือ 0.044 0.028 

 พยัคฆภูมิพิสยั 0.039 0.026 

 เมืองมหาสารคาม 0.045 0.028 

 ยางสีสุราช 0.040 0.027 

 วาปีปทุม 0.041 0.026 

มุกดาหาร ค าชะอ ี 0.052 0.028 

 ดงหลวง 0.060 0.030 

 ดอนตาล 0.045 0.026 

 นิคมค าสร้อย 0.047 0.026 

 เมืองมุกดาหาร 0.052 0.027 

 หนองสูง 0.048 0.027 

 หว้านใหญ ่ 0.062 0.029 

แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 0.888 0.208 

 ปางมะผ้า 1.059 0.270 

 ปาย 1.019 0.269 

 เมืองแม่ฮ่องสอน 0.962 0.227 

 แม่ลาน้อย 0.837 0.199 

 แม่สะเรียง 0.832 0.195 

 สบเมย 0.834 0.201 

ยโสธร กุดชุม 0.041 0.025 

 ค้อวัง 0.035 0.023 

 ค าเขื่อนแก้ว 0.037 0.024 

 ทรายมูล 0.040 0.025 

 ไทยเจริญ 0.041 0.025 

 ปุาติ้ว 0.038 0.024 

 มหาชนะชัย 0.036 0.024 

 เมืองยโสธร 0.039 0.025 

 เลิงนกทา 0.043 0.026 

ยะลา กรงปินัง 0.066 0.066 

 กาบัง 0.071 0.072 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

ยะลา ธารโต 0.071 0.071 

 บันนังสตา 0.067 0.066 

 เบตง 0.078 0.076 

 เมืองยะลา 0.064 0.064 

 ยะหา 0.067 0.068 

 รามัน 0.062 0.062 

ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 0.038 0.025 

 จตุรพักตรพิมาน 0.040 0.026 

 จังหาร 0.044 0.027 

 เชียงขวัญ 0.043 0.027 

 ทุ่งเขาหลวง 0.041 0.026 

 ธวัชบุร ี 0.042 0.026 

 ปทุมรัตต ์ 0.039 0.026 

 พนมไพร 0.038 0.024 

 โพธิ์ชยั 0.044 0.027 

 โพนทราย 0.037 0.024 

 โพนทอง 0.045 0.027 

 เมยวด ี 0.046 0.027 

 เมืองร้อยเอ็ด 0.042 0.027 

 เมืองสรวง 0.040 0.026 

 ศรีสมเด็จ 0.042 0.027 

 สุวรรณภูมิ 0.038 0.025 

 เสลภูมิ 0.041 0.026 

 หนองพอก 0.045 0.027 

 หนองฮ ี 0.037 0.024 

 อาจสามารถ 0.040 0.025 

ระนอง กระบุรี 0.184 0.089 

 กะเปอร ์ 0.352 0.105 

 เมืองระนอง 0.310 0.098 

 ละอุ่น 0.249 0.092 

 สุขส าราญ 0.355 0.112 

ระยอง แกลง 0.056 0.036 

 เขาชะเมา 0.057 0.035 

 นิคมพัฒนา 0.094 0.042 

 บ้านค่าย 0.080 0.040 

 บ้านฉาง 0.094 0.044 

 ปลวกแดง 0.118 0.045 

 เมืองระยอง 0.088 0.042 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่74 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

ระยอง วังจันทร์ 0.067 0.037 

ราชบุรี บ้านคา 0.308 0.121 

 จอมบึง 0.498 0.179 

 บ้านโปุง 0.361 0.128 

 โพธาราม 0.348 0.123 

 สวนผึ้ง 0.421 0.150 

ลพบุรี โคกเจริญ 0.066 0.045 

 โคกส าโรง 0.080 0.052 

 ชัยบาดาล 0.054 0.040 

 ท่าวุ้ง 0.107 0.060 

 ท่าหลวง 0.055 0.041 

 บ้านหมี ่ 0.094 0.055 

 พัฒนานิคม 0.063 0.044 

 เมืองลพบุร ี 0.080 0.051 

 ล าสนธ ิ 0.048 0.036 

 สระโบสถ ์ 0.070 0.047 

 หนองม่วง 0.080 0.051 

ล าปาง เกาะคา 0.813 0.184 

 งาว 0.784 0.142 

 แจ้ห่ม 0.811 0.160 

 เถิน 0.651 0.166 

 เมืองปาน 0.814 0.170 

 เมืองล าปาง 0.835 0.177 

 แม่ทะ 0.930 0.210 

 แม่พริก 0.636 0.162 

 แม่เมาะ 0.838 0.155 

 วังเหนือ 0.898 0.195 

 สบปราบ 0.935 0.264 

 เสริมงาม 0.775 0.195 

 ห้างฉัตร 0.814 0.178 

ล าพูน ทุ่งหัวช้าง 0.809 0.213 

 บ้านธ ิ 0.872 0.209 

 บ้านโฮ่ง 0.876 0.237 

 ปุาซาง 0.915 0.240 

 เมืองล าพูน 0.908 0.232 

 แม่ทา 0.851 0.211 

 ลี ้ 0.765 0.209 

 เวียงหนองล่อง 0.894 0.245 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

เลย เชียงคาน 0.265 0.066 

 ด่านซ้าย 0.287 0.068 

 ท่าลี่ 0.283 0.069 

 นาด้วง 0.172 0.047 

 นาแห้ว 0.390 0.087 

 ปากชม 0.202 0.053 

 ผาขาว 0.152 0.043 

 ภูกระดึง 0.148 0.042 

 ภูเรือ 0.279 0.066 

 ภูหลวง 0.239 0.055 

 เมืองเลย 0.215 0.054 

 วังสะพุง 0.222 0.053 

 หนองหิน 0.193 0.049 

 เอราวัณ 0.177 0.047 

ศรีสะเกษ กันทรลักษ ์ 0.030 0.020 

 กันทรารมย ์ 0.033 0.022 

 ขุขันธ ์ 0.032 0.021 

 ขุนหาญ 0.031 0.021 

 น้ าเกลี้ยง 0.032 0.021 

 โนนคูณ 0.032 0.021 

 บึงบูรพ์ 0.035 0.024 

 เบญจลักษ ์ 0.031 0.020 

 ปรางค์กู่ 0.033 0.022 

 พยุห ์ 0.033 0.022 

 โพธิ์ศรีสุวรรณ 0.035 0.023 

 ไพรบึง 0.032 0.021 

 ภูสิงห์ 0.031 0.021 

 เมืองจันทร ์ 0.035 0.023 

 เมืองศรีสะเกษ 0.034 0.022 

 ยางชุมน้อย 0.034 0.022 

 ราษีไศล 0.035 0.023 

 วังหิน 0.033 0.022 

 ศิลาลาด 0.036 0.024 

 ศรีรัตนะ 0.032 0.021 

 ห้วยทับทัน 0.034 0.023 

 อุทุมพรพิสัย 0.034 0.023 

สกลนคร กุดบาก 0.069 0.033 

 กุสุมาลย ์ 0.123 0.038 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่75 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

สกลนคร ค าตากล้า 0.176 0.048 

 โคกศรีสุพรรณ 0.075 0.032 

 เจริญศิลป์ 0.113 0.039 

 เต่างอย 0.065 0.031 

 นิคมน้ าอูน 0.074 0.034 

 บ้านม่วง 0.150 0.045 

 พรรณานิคม 0.087 0.035 

 พังโคน 0.088 0.036 

 โพนนาแก้ว 0.102 0.035 

 ภูพาน 0.061 0.031 

 เมืองสกลนคร 0.082 0.033 

 วานรนิวาส 0.119 0.040 

 วาริชภูม ิ 0.082 0.035 

 สว่างแดนดิน 0.094 0.037 

 ส่องดาว 0.093 0.037 

 อากาศอ านวย 0.143 0.043 

สงขลา กระแสสินธ ์ 0.069 0.074 

 คลองหอยโข่ง 0.077 0.082 

 ควนเนียง 0.073 0.078 

 จะนะ 0.069 0.073 

 เทพา 0.066 0.068 

 นาทว ี 0.072 0.075 

 นาหม่อม 0.072 0.076 

 บางกล่ า 0.074 0.079 

 เมืองสงขลา 0.069 0.073 

 ระโนด 0.068 0.072 

 รัตภูมิ 0.077 0.083 

 สิงหนคร 0.069 0.073 

 สทิงพระ 0.069 0.073 

 สะเดา 0.079 0.084 

 สะบ้ายอ้ย 0.069 0.071 

 หาดใหญ ่ 0.074 0.079 

สตูล ควนกาหลง 0.083 0.089 

 ควนโดน 0.084 0.090 

 ท่าแพ 0.088 0.094 

 ทุ่งหว้า 0.088 0.094 

 มะนัง 0.084 0.091 

 เมืองสตูล 0.087 0.093 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

สตูล ละง ู 0.092 0.096 

สระแก้ว เขาฉกรรจ ์ 0.043 0.031 

 คลองหาด 0.040 0.029 

 โคกสูง 0.036 0.026 

 ตาพระยา 0.035 0.025 

 เมืองสระแก้ว 0.042 0.030 

 วังน้ าเย็น 0.042 0.030 

 วังสมบูรณ์ 0.043 0.030 

 วัฒนานคร 0.039 0.029 

 อรัญประเทศ 0.037 0.027 

สระบุรี แก่งคอย 0.067 0.045 

 เฉลิมพระเกียรติ 0.078 0.050 

 ดอนพุด 0.101 0.057 

 บ้านหมอ 0.087 0.053 

 พระพุทธบาท 0.082 0.052 

 มวกเหล็ก 0.057 0.041 

 วังม่วง 0.057 0.042 

 วิหารแดง 0.071 0.053 

 เมืองสระบุรี 0.070 0.053 

 เสาไห้ 0.081 0.051 

 หนองแค 0.076 0.055 

 หนองแซง 0.089 0.053 

 หนองโดน 0.090 0.054 

สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน 0.121 0.063 

 ท่าช้าง 0.119 0.063 

 บางระจัน 0.127 0.065 

 พรหมบุรี 0.109 0.059 

 เมืองสิงห์บุรี 0.114 0.061 

 อินทร์บุร ี 0.120 0.063 

สุโขทัย กงไกรลาศ 0.431 0.109 

 คีรีมาศ 0.435 0.111 

 ทุ่งเสลี่ยม 0.490 0.126 

 บ้านด่านลานหอย 0.451 0.120 

 เมืองสุโขทัย 0.449 0.117 

 ศรีนคร 0.621 0.154 

 ศรีสัชนาลัย 0.526 0.131 

 ศรีส าโรง 0.464 0.118 

 สวรรคโลก 0.503 0.126 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่76 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

สุพรรณบุรี ดอนเจดีย ์ 0.349 0.114 

 ด่านช้าง 0.494 0.146 

 เดิมบางนางบวช 0.188 0.080 

 บางปลาม้า 0.204 0.083 

 เมืองสุพรรณบุรี 0.258 0.096 

 ศรีประจันต์ 0.186 0.079 

 สองพี่น้อง 0.246 0.093 

 สามชุก 0.200 0.082 

 หนองหญ้าไซ 0.311 0.106 

 อู่ทอง 0.346 0.115 

สุราษฎร์ธาน ี กาญจนดิษฐ ์ 0.138 0.076 

 เกาะพะงัน 0.066 0.061 

 เกาะสมุย 0.076 0.062 

 คีรีรัฐนิคม 0.276 0.091 

 เคียนซา 0.236 0.086 

 ชัยบุรี 0.228 0.094 

 ไชยา 0.163 0.080 

 ดอนสัก 0.109 0.069 

 ท่าฉาง 0.199 0.083 

 ท่าชนะ 0.175 0.081 

 บ้านตาขุน 0.310 0.095 

 บ้านนาเดิม 0.207 0.083 

 บ้านนาสาร 0.195 0.083 

 พนม 0.291 0.098 

 พระแสง 0.264 0.095 

 พุนพิน 0.218 0.083 

 เมืองสุราษฎร์ธาน ี 0.188 0.080 

 วิภาวด ี 0.296 0.093 

 เวียงสระ 0.201 0.084 

สุรินทร์ กาบเชิง 0.033 0.023 

 เขวาสินรินทร์ 0.035 0.024 

 จอมพระ 0.036 0.024 

 ชุมพลบุรี 0.037 0.025 

 ท่าตูม 0.036 0.024 

 โนนนารายณ ์ 0.035 0.024 

 บัวเชด 0.032 0.022 

 ปราสาท 0.034 0.024 

 พนมดงรัก 0.034 0.023 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 0.035 0.024 

 รัตนบุรี 0.036 0.024 

 ล าดวน 0.034 0.023 

 ศีขรภูมิ 0.034 0.023 

 ศรีณรงค์ 0.033 0.023 

 สนม 0.036 0.024 

 สังขะ 0.033 0.022 

 ส าโรงทาบ 0.034 0.023 

หนองคาย ท่าบ่อ 0.212 0.051 

 เฝูาไร่ 0.191 0.050 

 โพธิ์ตาก 0.208 0.052 

 โพนพิสัย 0.218 0.052 

 เมืองหนองคาย 0.196 0.048 

 รัตนวาป ี 0.211 0.053 

 ศรีเชียงใหม่ 0.197 0.050 

 สระใคร 0.192 0.047 

 สังคม 0.200 0.053 

หนองบัวล าภ ู นากลาง 0.165 0.045 

 นาวัง 0.178 0.047 

 โนนสัง 0.083 0.035 

 เมืองหนองบัวล าภ ู 0.132 0.041 

 ศรีบุญเรือง 0.102 0.037 

 สุวรรณคูหา 0.198 0.050 

อ่างทอง ไชโย 0.116 0.062 

 ปุาโมก 0.121 0.062 

 โพธิ์ทอง 0.146 0.070 

 เมืองอ่างทอง 0.120 0.062 

 วิเศษชัยชาญ 0.135 0.066 

 สามโก ้ 0.151 0.071 

 แสวงหา 0.130 0.065 

อ านาจเจริญ ชานุมาน 0.043 0.025 

 ปทุมราชวงศา 0.038 0.024 

 พนา 0.036 0.023 

 เมืองอ านาจเจริญ 0.038 0.024 

 ลืออ านาจ 0.037 0.023 

 เสนางคนิคม 0.040 0.025 

 หัวตะพาน 0.037 0.024 

อุดรธาน ี กู่แกว้ 0.095 0.036 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว ภาคผนวก ข 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  หน้าที ่77 

 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

อุดรธาน ี กุดจับ 0.184 0.047 

 กุมภวาป ี 0.104 0.037 

 ไชยวาน 0.108 0.038 

 ทุ่งฝน 0.132 0.041 

 นายูง 0.213 0.054 

 น้ าโสม 0.215 0.053 

 โนนสะอาด 0.083 0.035 

 บ้านดุง 0.181 0.048 

 บ้านผือ 0.208 0.051 

 ประจักษ์ศิลปาคม 0.124 0.039 

 พิบูลย์รักษ ์ 0.180 0.047 

 เพ็ญ 0.254 0.057 

 เมืองอุดรธานี 0.176 0.045 

 วังสามหมอ 0.066 0.032 

 ศรีธาต ุ 0.074 0.033 

 สร้างคอม 0.250 0.057 

 หนองวัวซอ 0.124 0.040 

 หนองแสง 0.108 0.038 

 หนองหาน 0.128 0.040 

อุตรดิตถ์ ตรอน 0.684 0.167 

 ทองแสนขัน 0.570 0.134 

 ท่าปลา 0.671 0.159 

 น้ าปาด 0.526 0.118 

 บ้านโคก 0.484 0.108 

 พิชัย 0.617 0.154 

 ฟากท่า 0.505 0.114 

 เมืองอุตรดิตถ์ 0.579 0.139 

 ลับแล 0.558 0.135 

อุทัยธาน ี ทัพทัน 0.244 0.091 

 บ้านไร ่ 0.299 0.107 

 เมืองอุทัยธาน ี 0.165 0.074 

 ลานสัก 0.321 0.109 

 สว่างอารมณ์ 0.202 0.081 

 หนองขาหย่าง 0.189 0.080 

 หนองฉาง 0.281 0.100 

 ห้วยคต 0.379 0.123 

อุบลราชธาน ี กุดข้าวปุูน 0.037 0.023 

 เขมราฐ 0.039 0.024 

จังหวัด อ าเภอ 
ค่าความเร่งตอบสนอง 

เชิงสเปกตรัม  

SS   
1S   

อุบลราชธาน ี เขื่องใน 0.035 0.023 

 โขงเจียม 0.032 0.020 

 ดอนมดแดง 0.034 0.022 

 เดชอุดม 0.031 0.020 

 ตระการพืชผล 0.035 0.022 

 ตาลสุม 0.033 0.021 

 ทุ่งศรีอุดม 0.030 0.020 

 นาจะหลวย 0.028 0.018 

 นาตาล 0.037 0.023 

 นาเยีย 0.031 0.020 

 น้ าขุ่น 0.029 0.019 

 น้ ายืน 0.029 0.019 

 บุณฑริก 0.029 0.019 

 พิบูลมังสาหาร 0.031 0.020 

 โพธิ์ไทร 0.036 0.023 

 ม่วงสามสิบ 0.035 0.023 

 เมืองอุบลราชธาน ี 0.033 0.021 

 วารินช าราบ 0.033 0.021 

 ศรีเมืองใหม่ 0.034 0.021 

 สว่างวีระวงศ์ 0.032 0.021 

 สิรินธร 0.031 0.020 

 ส าโรง 0.032 0.021 

 เหล่าเสือโก้ก 0.034 0.022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินความเสี่ยงขัน้ต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว  

กรมโยธาธิการและผังเมือง   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


