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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องแผนดินไหว
และการออกแบบโครงสรางเพื่อปองกันแผนดินไหว

                                                  กลุมงานวิเคราะหวิจัยและพัฒนา
                                                  สํ านักควบคุมการกอสราง

1.  บทนํ า
แผนดินไหวเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทหนึ่งที่ยังคงเปนภัยรายแรงสํ าหรับ

มนุษย สํ าหรับในกรณีของประเทศไทยนั้น  แมวาในอดีตจะยังไมเคยไดรับผลกระทบอยางราย
แรงจากภัยแผนดินไหว  แตในปจจุบันนั้นสภาพแวดลอมตาง ๆ   ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและ
รวดเร็ว  อัตราการพัฒนาของประเทศเติบโตในอัตราที่สูง  สิ่งกอสรางและอาคารสูงเพิ่มขึ้นและ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ ๆ  โอกาสที่จะ
เปนอันตรายจากการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่เกิดจากศูนญกลางทั้งภายในประเทศและภาย
นอกประเทศ  เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวดังกลาว  จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่ในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง
จะเกิดแผนดินไหว จะตองออกแบบอาคารใหสามารถรับแรงจากแผนดินไหวได

2.  สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
สาเหตุของการเกิดแผนดินไหวมีหลายทฤษฎี  แตท่ีสํ าคัญ  มี  2  ทฤษฎี  คือ
1. ทฤษฎีการยืด  -  หด  (  The elastic – rebound theory )  ต้ังขึ้นโดยนักธรณีวิทยา

ชาวอเมริกันชื่อ  เอช.  เอฟ. เรอิด  ( H.F.Reid )   เมื่อป  พ.ศ. 2453  หลังจากที่เขาไดศึกษาการเกิด
แผนดินไหวที่แคลิฟฟอเนียร เมื่อป  พ.ศ. 2449  อธิบายวา  พลังงานที่ทํ าใหเกิดแผนดินไหวเกิด
จากพลังงานความเครียด  เนื่องจากการยืดหยุนของหินซึ่งเปลี่ยนรูปอยางชา ๆ คือหินบริเวณรอย
เลื่อน  ( fault )  จะสะสมความเครียด  ( Strain )  เอาไวเรื่อย ๆ  เนื่องจากการเปลี่ยนรูปรางจนมาก
ถึงขีดจํ ากัดของความยืดหยุนของมันก็จะหักโดยทันทีและพลังงานจากการยืดหยุนที่สะสมอยู
จํ านวนมากก็จะทํ าใหเกิดคลื่นแผนดินไหวขึ้น  หินสวนนั้นก็จะคืนกลับสูรูปเดิมแตไดเลื่อนไป
จากตํ าแหนงเดิม

2.  ทฤษฎีแผนเปลือกโลกเลื่อน   ( The  plate tectonic  theory ) โดย อัลเฟรด  เวก
เนอร  ( Alfred Wegener )  นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันไดต้ังสมมติฐานวา  เมื่อ 200  ลานปแลว
ทวีปตาง ๆ เคยอยูรวมชิดติดกันโดยดูจากลักษณะตามโคงเวาของแตละทวีป  ซึ่งหากนํ ามาประกบ
กันจะรวมติดกันเปนชิ้นเดียวได  นักวิทยาศาสตรสมัยนั้นไมเชื่อในทฤษฎีนี้นักเพราะตางก็คานวา
คงไมมีแรงอันมหาศาลขนาดใดที่จะสามารถเคลื่อนแผนทวีปเหลานี้ออกจากกันไดและปรากฎให
เห็นเชนปจจุบันวาอยูหางไกลกันนับพันกิโลเมตร  ตอมาอีกหลายสิบปไดมีการรวบรวมหลักฐาน
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ทางดานธรณีวิทยา  และการพิสูจนดวยทิศทางของแมเหล็กโลกในอดีต  ผลปรากฎวาทฤษฎีของ
เวกเนอรมีเหตุผลตามหลักฐานใกลเคียงความจริงมากที่สุด  และปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่ว
ไป  การเกิดแผนดินไหวก็เปนผลมาจากการเกิดพ้ืนมหาสมุทรใหมและคอย ๆ  ดันแผนพ้ืนทวีป
ใหหางจากกัน  โดยใชเวลานับลาน ๆ ปจึงสามารถทํ าใหทวีปแยกตัวจากกันได  พลังงานที่เกิดจาก
การกดดันนี้จะถูกปลดปลอยมาในรูปของการสั่นไหว  ตามแนวรอยตอของแผนเปลือกโลกที่เปน
พ้ืนมหาสมุทรชนกับขอบของแผนเปลือกโลกที่เปนทวีป

3.  ผลกระทบจากแผนดินไหว
เมื่อเกิดแผนดินไหวขึ้น  ผลกระทบของอาการสั่นสะเทือนจะทํ าใหเกิดการเปลี่ยน

แปลงและทํ าใหเกิด  บางสิ่ง  บางอยางบนผิวพ้ืนโลก  เชน
1.       การเคลื่อนที่ของแผนดิน    ( Ground  Motion )
2.       การตอบสนองของแผนดนิตอการสัน่สะเทอืน  (Ground
           response to  shaking )
3.       การยุบตัวของแผนดิน    ( Subsidence )
4.       แผนดินถลม   ( Ground failure )
5.       แผนดินเลื่อน   ( Landslide )
6.       การขยายตัวของหิน  ( Rock dilatancy )

                         7.       คลื่นใตทะเล  ( Seismic sea wave )หรือ
                                   Tsunami

4. การแบงชนิดของแผนดินไหว
     4.1  การแบงชนิดของแผนดินไหว  ตามลักษณะการเกิด มี  4  แบบ  คือ

1.TECTONIC EARGHQUAKE  เกิดจากการปลอยพลังงานภายใตพิภพ
    ( ทฤษฎี แผนเปลือกโลกเลื่อน )
2. COLLAPSE EARGHQUAKE  เกิดจากการพังทลายของถํ้ า เหมือง  แผน
    ดิน เลื่อน  แผนดินถลม
3. VOLCANIC  EARTHQUAKE  เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
4. EXPLOSION   เกดิจากการระเบดิโดยการกระท ําของมนษุย

        4.2  การแบงชนิดของแผนดินไหว  ตามความลึก มี  3  ระดับ  คือ
1. SHALLOW  EARTHQUAKE  คือ แผนดินไหวซึ่งเกิดที่ความลึก
   ระหวาง 0 - 70 กิโลเมตร
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2. INTERMEDIAT  คือ  แผนดินไหวซึ่งเกิดที่ความลึก
    ระหวาง  70 – 300 กิโลเมตร
3. DEEP EARTHQUAKE คือ แผนดินไหวซึ่งเกิดที่ความลึก
    ระหวาง  300 – 700   กิโลเมตร

        4.3 การแบงชนิดของแผนดินไหว  ตามขนาด  ( MAGNITUDE)
                          แบงเปน  5  ขนาด   คือ

1. MICRO EARTHQUAKE ขนาดเล็กมากมีขนาดนอยกวา
          หรือระหวาง   2.0  -  3.4  ริคเตอร
2. SMALL  EARTHQUAKE  ขนาดเล็กมีขนาด
           ระหวาง  3.5  -  4.8  ริคเตอร
3. MINOR OR MODERATE ขนาดปานกลางมขีนาด
            ระหวาง  4.9 – 6.1  รคิเตอร
4. MAJOR  EARTHQUAKE ขนาดใหญมีขนาด

                                    ระหวาง 6.2  -  7.3  ริคเตอร
5. GREAT  EARTHQUAKE ขนาดใหญมากมีขนาด

ต้ังแต  7.4  ริคเตอร
      4.4  การแบงชนิดของแผนดินไหว   ตามระยะทาง  มี  3  ระยะ คือ

1. LOCAL  EARTHQUAKE  คือ แผนดินไหวซึ่งเกิดหางจาก
สถานีตรวจวัด   นอยกวา  100  กม.

2. DISTANT  EARTHQUAKE  คือ แผนดินไหวซึ่งเกิดหางจากสถานีตรวจวัด
ระหวาง  100 – 1000  กม.

3. TELESEIS  คือ แผนดินไหวซึ่งเกิดหางจากสถานีตรวจวัดตั้งแต  1000  กม.
ขึ้นไป

5. มาตราในการวัดแผนดินไหว
มาตราในการวัดแผนดินไหว แบงการวัดออกเปน  2  ประเภท  คือ
5.1 มาตราวัดขนาด  (  Magnitude  )
   เปนคาของพลังงานที่แผนดินไหวปลดปลอยออกมาในแตละครั้ง  ผูเสนอ

แนวความคิดเรื่องขนาดของแผนดินไหวคนแรกคือ“ริคเตอร”(C.F.Richter )  ชาวอเมริกัน เมื่อ
พ.ศ. 2473  เราจงึนยิมเรยีกวา  “  ขนาดแผนดนิไหวตามมาตรารคิเตอร ”  ขนาดมหีลายมาตรา  ไดแก

มาตราทองถิ่น ( Local  Magnitude : ML )  ใชแสดงขนาดของแผนดินไหวใน
ทองถิ่นที่มีระยะทางไมเกิน  10  องศา  ละติจูด  ( 1200  กิโลเมตร )
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มาตราคลื่นหลัก  ( Body-wave Magnitude: MB )  ใชแสดงขนาดของแผนดิน
ไหวที่คํ านวณจากคลื่นหลัก  ( คลื่นแรก ) โดยทั่วไปใชกับแผนดินไหวไกลที่มีระยะทางมากกวา
1200  กม.

มาตราคลื่นผิวพื้น  ( Surface – wave Magnitude : MS )  ใชแสดงขนาดของ
แผนดินไหวที่คํ านวณจากคลื่นผิวพ้ืน ( คลื่นเลิฟหรือคลื่นเรยเลห )  โดยทั่วไปใชกับแผนดินไหว
ไกลที่มีความลึกไมเกิน  50  กิโลเมตร

มาตราขนาดโมเมนต  ( Moment  magnitude : Mw) แสดงถึงปริมาณพลังงานของ
คลื่นแผนดินไหวไดดีกวาขนาดอื่น สามารถวิเคราะหไดจาก โมเมนตแผนดินไหว ( Mo.
Seismic Moment ) โดยที่ Mo  สามารถคํ านวณไดหลายวิธี  เชน  จากการวิเคราะหคลื่นแผนดินไหว
ซึ่งคอนขางซับซอนหรือจากการสํ ารวจทางธรณีวิทยา  เพ่ือหาผลคูณของการขจัดของรอยเลื่อน
เมื่อเกิดแผนดินไหว  ( Fault  displacement ) และปริมาณพื้นที่ของรอยเลื่อน ( Fault surface area )
สวนใหญขนาดของ Mw ใชสํ าหรับกรณีแผนดินไหวไกล  ท่ีมีขนาดใหญ

ซึ่งขนาดของ ML MB และ MS  สามารถนํ ามาเปรียบเทียบกันไดโดยสูตร
คํ านวณซึ่ง  Gutenberg  และ  Richter  เสนอไวในป  ค.ศ. 1956  ดังนี้

MS – MB  =  0.4  ( MS – 7 )
MS – ML  =  0.32 ( ML – 6.6 )
ML – MB  =  0.4  ( MB – 6 )
MS – ML  =  0.47 ( MS – 6.7 )

5.2  มาตราวัดความรุนแรง  ( Intensity )
                              วัดจากความรูสึกของคนและสัตวหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอาคารสิ่งกอสรางสภาพภูมิประเทศ  ที่
เปลี่ยนไปเนื่องจากแผนดินไหว โดยเทียบหาอันดับความรุนแรงไดจากตาราง
สํ าเร็จที่บอกรายละเอียดของผลกระทบไวเรียบรอยแลว  ความรุนแรงมีหลายมาตรา  ไดแก

มาตรารอสซ ี– ฟอเรล  (Rossi - Forel:Rf Scale) แบงออกเปน  10  อันดับ
มาตราเจเอ็มเอ  (  Japan Meteorological Agency : JMA Scale ) แบงออกเปน  8

อันดับ  ( 0 - 7 )
มาตราเมอรแคลลีท่ีปรับปรุงแลว  ( Modified Mercalli : MM Scale ) แบงออก

เปน  12  อันดับ  ( I – XII )  ต้ังแตอันดับ I  เปนแผนดินไหวที่ไมสามารถรูสึกไดนอกจากตรวจวัด
ไดดวยเครื่องตรวจแผนดินไหวเทานั้น  ไปจนถึงอันดับ  XII   เปนแผนดินไหวที่ทํ าลายทุกสิ่งทุก
อยาง  สํ าหรับประเทศไทยใชมาตราวัดอันดับความรุนแรงตามมาตราเมอรแคลลี
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มาตราวัดอันดับความรุนแรงของความสั่นสะเทือนโดยเมอรแคลลี่   ( ปรับปรุงใหม  )
Modified Mercalli Scale of 1931  Adapted from Seiberg’ s Mercalli – Cancani scale,
modified and condensed )
         อันดับที่ ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ

I เปนอันดับที่ออนมาก  ตรวจวัดโดยเครื่องมือ
II พอรูสึกไดสํ าหรับผูท่ีอยูนิ่ง ๆ  ในอาคารสูง ๆ
III พอรูสึกไดสํ าหรับผูอยูในบาน  แตคนสวนใหญยังไมรูสึก
IV ผูอยูในบานรูสึกวาของในบานสั่นไหว
V รูสึกเกือบทุกคน  ของในบานเริ่มแกวงไกว
VI รูสึกไดกับทุกคนของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว
VII ทุกคนตางตกใจ  สิ่งกอสรางเริ่มปรากฏความเสียหาย
VIII              เสยีหายคอนขางมากในอาคารธรรมดา
IX สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวอยางดี  เสียหายมาก
X อาคารพัง  รางรถไฟบิดงอ
XI อาคารสิง่กอสรางพงัทลายเกอืบทัง้หมด  ผวิโลกปดูนนูและเลือ่น
                                   เปนคลื่นพ้ืนดินออน
XII ทํ าลายหมดทกุอยาง  มองเหน็เปนคลืน่บนแผนดนิ

6. รอยเล่ือนที่ยังเคลื่อนตัวในประเทศไทย  (  Active  Faults  in  Thailand )
รอยเลื่อน  ( Fault ) คอื  รอยแตกของหินซึ่งทั้งสองขางของรอยแตกมีการเคลื่อน

ตัวสัมพันธและขนานซึ่งกันและกัน  รอยเลื่อนนี้อาจยาวเพียงสองสามเซนติเมตรหรือหลาย ๆ
กโิลเมตรก็ได  เชน  รอยเลื่อนซานแดนเดรส  มีความยาวถึง  800  ไมล  โดยปกติรอยเลื่อนที่ยัง
เคลื่อนตัวอยูนี้จะมีการเกิดแผนดินไหวขึ้นในอีดต  หรือดูจากอายุของหินในบริเวณรอยเลื่อนนั้น

ส ําหรบัประเทศไทยมรีอยเลือ่นทียั่งเคลือ่นตวัโดยพิจารณาจากการเกดิแผนดนิไหว
ในอดีตอยู  9 แนวดวยกัน  คือ  ( รูปที่ 2 )

6.1 รอยเลื่อนเชียงแสน  รอยเลื่อนนี้วางตัวอยูในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้ังอยู
ตอนบนสุดของประเทศ มีความยาวประมาณ  130  กิโลเมตร  โดยเริ่มจากรองนํ้ าแมจันไปทางทศิ
ตะวนัออก  ผานอ ําเภอแมจัน  ตอนใตอ ําเภอเชยีงแสน  จนถงึตอนเหนอืของอ ําเภอเชยีงของ มีแผน
ดินไหวตื้นเกิดขึ้นเมื่อป  2521  มีขนาดมากกวา  4.5  ริคเตอรขึ้นไปหลายครั้งในชวง 15 ปผานมา
( 1 ก.ย. 2521 ขนาด 4.9  ริคเตอร )

6.2 รอยเล่ือนแพร  รอยเลื่อนนี้อยูทางทิศตะวันออกของแองแพร  ในแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีความยาวประมาณ  115  กิโลเมตร  โดยเริ่มจากทางตะวันตกเฉียงใตของ
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อํ าเภอเดนชัย  ผานไปทางตะวันออกของอํ าเภอสูงเมน  และจังหวัดแพร  ไปจนถึงดานตะวันออก
เฉยีงเหนอืของอ ําเภอรอยกวาง  มแีผนดนิไหวขนาด 3 – 4 รคิเตอรหลายครัง้ในรอบ 10  ปท่ีผานมา

6.3 รอยเล่ือนแมทา  รอยเลื่อนนี้มีแนวอยูในรูปโคง  ตามแนวลํ านํ้ าแมวองและ
ลํ านํ้ าแมทาในเขตจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูน  มีความยาวประมาณ  55  กิโลเมตร  มีแผนดินไหว
ขนาดเล็ก ๆ  เกิดขึ้นมากมาย ( จากการศึกษาของการไฟฟาฝายผลิตฯ  ป  2523 )

6.4 รอยเล่ือนเถนิ  รอยเลือ่นนีอ้ยูทางตะวนัตกของรอยเลือ่นแพร  โดยเริม่จากตะวนัตก
ของอ ําเภอเถนิไปทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืขนานกบัรอยเลือ่นแพร  ผานไปทางดานเหนอืของอํ าเภอวัง
ชิ้น  และอํ าเภอลอง  มีความยาวประมาณ  90  กิโลเมตร

6.5 รอยเลื่อนเมย – อุทัยธานี  รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ  มี
ความยาวกวา  250  กิโลเมตร  โดยเริ่มจากลํ านํ้ าเมย  ชายเขตแดนประเทศพมา  ตอกับหวยแมทอ
และตอนใตของลํ านํ้ าปงจังหวัดตาก  ผานไปยังจังหวัดกํ าแพงเพชร  และนครสวรรค  จนถึงเขต
จังหวัดอุทัยธานี  มีแผนดินไหวเกิดขึ้นในแนวรอยเลื่อนนี้หลายครั้ง  โดยขนาดใหญท่ีสุดเกิดขึ้น
เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ  2518  ท่ีอํ าเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก  มีขนาด 5.5  ริคเตอร

6.6. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์   รอยเลื่อนนี้อยูทางตะวันตกของรอยเลื่อนเมย – อุทัยธานี
โดยมีทิศทางเกือบขนานกัน แนวรอยเลื่อนวางตัวในแนวรองนํ้ าแมกลองและแควใหญ  ตลอดขึ้น
ไปจนถึงเขตแดนพมามีความยาวกวา 500 กิโลเมตร  ในชวง 10 ปท่ีผานมา  มีรายงานการเกิดแผน
ดินไหวหลายรอยครั้งโดยมีแผนดินไหขนาดใหญท่ีสุดวัดได  5.9  ริคเตอร  เมื่อวันที่  22  เมษายน
2526

6.7 รอยเล่ือนเจดียสามองค  รอยเลื่อนนี้อยูในลํ านํ้ าแควนอยตลอดสาย  ตอไปจน
ถึงรอยเลื่อนสะแกง  ( Saksing Fault )  ในประเทศพมา  ความยาวของรอยเลื่อนในชวงที่อยูใน
ประเทศไทยยาวกวา  250  กิโลเมตร  มีรายงานการเกิดแผนดินไหวหลายครั้ง  ในชวง  50 ปท่ีผาน
มา  มีแผนดินไหวขนาดใหญท่ีสุดวัดได  7.6
ริคเตอร  เมื่อวันที่7  มกราคม  2480  และขนาด 5.8 ริคเตอร  เมื่อวันที่  11 มกราคม  2503

6.8 รอยเล่ือนระนอง  รอยเลื่อนนี้วางตัวตามแนวรองนํ้ าของแมนํ้ ากระบุรี  มีความ
ยาวประมาณ  270  กิโลเมตร  มีรายงานการเกิดแผนดินไหวเมื่อวันที่  30  กันยายน  2521  มีขนาด
5.6  ริคเตอร

6.9 รอยเล่ือนคลองมะรุย  รอยเลื่อนนี้ตัดผานดานตะวันออกของเกาะภูเก็ดผานไป
ยังอาวพังงาไปตามแนวคลองมะรุย  คลองชะอุน  และคลองพุมดวง  จนถึงอาวบานดอน  ระหวาง
อํ าเภอพุนพินกับอํ าเภอทาฉาง  มีความยาวประมาณ  150  กิโลเมตร มีรายงานแผดินไหว เมื่อวันที่
16  พฤษภาคม  2476  , 7  เมษายน  2519, 17 สิงหาคม  2542  และ29 สิงหาคม  2542
หมายเหตุ จากเอกสารประชุมใหญวิชาการทางวิศวกรรม  ประจํ าป  2533  ของ   วิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทย  โดย  ศ.ดร. ปริญญา  นุตาลัย
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7. สถติิการเกิดแผนดินไหวที่รูสึกได ในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2508-2546

บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

22 ก.ย. 2508
11 24 43.4 น.

14 ก.พ. 2510
08 36 04.7 น.

12 เม.ย. 2510
11 51 41.8 น.

28 เม.ย. 2514
22 32 00.9 น.

17 ก.พ. 2518
10 38 19.8 น.

13 ก.ย. 2518
06 07 44.3 น.

29 ก.ย. 2518
20 42 47.1 น.

26 พ.ค. 2521
06 22 29.1 น.

27 พ.ค. 2521
06 22 29.1 น.
14 05 21.8 น.
30 พ.ค. 2521
05 26 23.0 น.

26 พ.ค. 2521
06 22 29.1 น.

27 พ.ค. 2521
14 05 21.8 น.

30 พ.ค. 2521
05 26 23.0 น.

18 มิ.ย. 2521
23 44 26.0 น.

พมา
20.75 N 99.26 E

         อันดามัน
13.7 N 96.5 E

สุมาตราตอนบน
5.16 N 96.31 E

พมา-จีน
22.98 N 101.02E

พมา-ไทย
17.63 N 97.90 E

พมา
20.761 N 99.13E

           พมา
18.29 N 96.36 E

อ.พราว จ.เชียงใหม
19.27 N 99.06 E

อ.พราว จ.เชียงใหม
19.51 N 99.63 E

อ.พราว จ.เชียงใหม
19.24 N 99.07 E

อ.พราว จ.เชียงใหม
19.27 N 99.06 E

อ.พราว จ.เชียงใหม
19.51 N 99.63 E

อ.พราว จ.เชียงใหม
19.24 N 99.07 E

อ.พราว จ.เชียงใหม
19.20 N 99.20 E

5.3  Mb

5.6  Mb

6.1 Mb

5.6 Mb

5.6 Mb

4.0 Mb

5.1 Mb

4.8 MI

3.0 MI

3.4 MI

4.8 MI

3.0 MI

3.4 MI

1.6 MI

รูสึกไดที่ อ.ฝาง ถึง จ.เชียงใหม แมฮองสอน
เชียงราย ลํ าปาง และลํ าพูน

รูสึกไดถึงกรุงเทพ ฯ

รูสึกไดที่ จ.สตูล ภเูก็ต และสงขลา

รูสึกไดที่ จ. เชียงใหม

รูสึกไดทั้งภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึง
กรุงเทพ ฯ มคีวามเสียหายเล็กนอย

รูสึกไดที่ จ. เชียงราย

รูสึกสั่นไหวที่ลํ าปางนาน 2 วนิาที สายไฟฟาแกวง
รูสึกสั่นไหวที่อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 7

เสียหายเล็กนอยที่ อ.พราว รูสึกสั่นไหวนาน
15 วินาที ที่ จ.เชียงราย เชียงใหม และ ลํ าปาง

รูสึกสั่นไหว ที่ อ.พราว 3 ครั้ง เมือ่เวลา 14.05,
14.16 และ 15.03 น

รูสึกสั่นไหวที่ อ. พราว

เสียหายเล็กนอยที่ อ.พราว รูสึกสั่นไหวนาน
15 วินาที ที่ จ. เชียงราย เชียงใหม และลํ าปาง

รูสึกสั่นไหวที่ อ. พราว 3 ครั้ง เมือ่เวลา 14.05,
14.16 และ 15.03 น.

รูสึกสั่นไหวที่ อ. พราว

รูสึกสั่นไหวที่ อ. พราว



9

วัน เดือน ป บริเวณที่เกิด ขนาด บริเวณที่รูสึกได
ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

21 มิ.ย. 2521
04 05 31.4 น.

24 มิ.ย. 2521
04 05 31.4 น.

29 มิ.ย. 2521
00 42 27.0 น.

24 ก.ค. 2521
04 34 37.1 น.

2 ส.ค. 2521
14 45 52.0 น.

1 ก.ย. 2521
11 55 16.8 น.

22 ม.ค. 2522
14 34 58.8 น.

26 ก.พ. 2522
01 53 50.5 น.

18 มี.ค 2522
13 41 0.0 น.

10 ก.พ. 2523
09 17 52. น.

พมา
20.98 N 99.53 E

พมา
21.00 N 99.50 E

ตาก
17.19 N 99.30 E

ลาว
20.50 N 100.70 E

ลาว
20.44 N 100.62 E

ลาว
20.34 N 100.74 E

พมา-ไทย
18.00 N 97.50 E

ไทย-ลาว
20.90 N 102.00 E

อ.พราว จ.เชียงใหม
19.38 N 99.21 E

เชียงใหม
18.87 N 99.25 E
19.35 N 99.23 E

3.1 ,3.2 MI

3.7 MI

3.9 MI

4.0 MI

5.1 Mb

   4.9 Mb

  4.5 Mb

   4.2 MI

4.5 MI

4.2 Mb

รูสึกสั่นไหวที่ อ. พราว

รูสึกสั่นไหวที่ อ. เมืองแสน และ อ.แมสาย
จ.เชียงราย นานประมาณ 3.5 วินาที

     รูสึกสั่นไหวที่ อ.เชียงแสน อ.แมสาย
จ.เชียงราย

รูสึกสั่นไหวที่ อ. สามเงา อ.อุมผาง และ อ.แมสอด
จ. ตาก

รูสึกสั่นไหวที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย

  รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงราย นาน 2-3 วนิาที

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงราย

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงราย

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงราย

รูสึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม นาน 5 วินาที
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

10 ก.ย. 2523
09 21 00.5 น.

22 ธ.ค. 2523
14 55 50.7 น.

23 ธ.ค. 2523
07 55 46.4 น.

20 มิ.ย. 2525
20 20 40.1 น.

4 เม.ย. 2526
09 51 34.3 น.

15 เม.ย. 2526
16 23 58.8 น.

22 เม.ย. 2526
07 37 37.0 น.
10 21 40.5 น.

24 มิ.ย. 2526
14 15 22.1 น.

18 ก.ค. 2526
00 48 10.3 น.

30 ส.ค. 2526
05 09 57.2 น.

24 เม.ย. 2527
05 29 58.3 น.

29 พ.ค. 2527
11 36 09.0 น.

25 มี.ค. 2528
18 56 30.5 น.

15 ก.ค. 2528
17 38 50.1 น.

สมุาตราตอนบน
5.723 N94.72 E

    จีน-เวียดนาม
21.71 N
103.28 E

พมา-จีน
22.04 N 99.14 E

สมุาตราตอนบน
3.57 N 97.14 E

พมา
19.24 N 97.31 E

เชียงใหม
18.87 N 99.25 E

แพร
18.03 N0100.09 E

แพร
18.12 N 99.92 E

เชียงใหม
18.92 N 99.18 E

กาญจนบุรี
14.91 N 99.10 E

กาญจนบุรี
14.93 N 99.00 E
14.93 N 99.07 E

กาญจนบุรี
15.20 N 99.02 E

กาญจนบุรี
14.92 N 99.02 E

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
14.88 N 98.69E

3.6 MI

4.0 MI

3.7 MI

4.3 MI

6.6 Mb

5.5 Mb

5.9 Mb
5.2 Mb

6.1 Mb

4.7 Mb

4.2 Mb

5.9 Mb

5.8 Mb

3.5 MI

5.0 Mb

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงใหม นาน 2-3 วนิาที

รูสึกสั่นไหวที่ จ.แพร

รูสึกสั่นไหวที่ จ. แพร

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงใหม เชียงราย ลํ าพูน
และลํ าปาง มีเสียงดังกลายฟารอง

รูสึกสั่นไหวบนชั้น 22 ของตึกโชคชัย

รูสึกแผนดินไหวชัดเจนใน กทม.

รูสึกแผนดินไหวตลอดภาคกลาง และภาคเหนือ
หลายคนตื่นตระหนก เสียหายเล็กนอยแกอาคาร
ใน กทม. รูสึกสั่นไหว 2 ครั้ง เมื่อเวลา
07.37 และ 10.21 น.

รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงใน กทม.

รูสึกสั่นไหวที่ อ. บานโปง จ.ราชบุรี

รูสึกสั่นไหวที่ จ. กาญจนบุรี

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงราย

รูสึกไดที่ชั้น 11 ของโรงพยาบาลสงขลานครินท

รูสึกสั่นไหวที่เขื่อนเขาแหลม

รูสึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

18 ต.ค. 2528
15 37 44.3 น.

25 ธ.ค. 2528
06 04 08.0 น.

18 ก.ย. 2529
02 57 15.7 น.

30 ม.ค. 2530
05 09 02.9 น.

19 ก.พ. 2531
01 38 42.3 น.

25 ก.ค. 2531
04 51 35.0 น.

6 ส.ค. 2531
07 36 24.6 น.

6 พ.ย. 2531
20 03 19.3 น.

29 พ.ย. 2531
06 59 00 น.

1 มี.ค. 2532
10 25 07.8 น.

8 เม.ย. 2532
04 45 18.6 น.

20 ส.ค. 2532
11 36 59.0 น.
11 42 35.8 น.

27 ส.ค. 2532
22 20 45.7 น.

ลาว
18.31 N104.79 E

        พมา
18.41 N 97.30 E

         พมา
20.16 N 97.97 E

     พมา-อนิเดีย
25.15 N 95.13 E

      พมา-จีน
22.78 N 99.61 E

พมา
21.72 N 97.93 E

ลาว
20.58 N 100.58 E

พมา-ไทย
20.26 N 99.16 E
20.27 N 99.32 E

พมา-ไทย
20.35 N 98.81E

        เชียงราย
18.98 N 98.96 E

         เชียงใหม
18.87 N 99.17 E

          พะเยา
19.08 N 100.05 E

      กาญจนบุรี
15.05 N 99.80 E

4.7 Mb

4.2 Mb

4.4 Mb

3.8 MI

4.2 Mb

4.2 Mb

6.8 Mb

6.1 Mb

4.5 Mb

5.1 MI

4.6 MI

4.3 Mb
4.6 Mb

4.5 Mb

รูสึกสั่นไหวที่ จ. นครพนม สกลนคร

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงใหม และแมฮองสอน

รูสึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงใหม

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงใหม6

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงใหม

รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงใน กทม.
มีผูเสียชีวิตในพมา 3 คน

รูสึกสั่นไหวที่ จ.เชียงราย เชียงใหม และ
อาคารสูงใน กทม.

รูสึกสั่นไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ และ อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี

รูสึกสั่นไหวที่ภาคเหนือตอนบน

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงราย

รูสึกสั่นไหวที่ภาคเหนือตอนบน

รูสึกสั่นไหวที่ภาคเหนือตอนบน
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

 29 ก.ย. 2532
04 52 17.0 น.

1 ต.ค. 2532
01 19 23.3 น.

29 พ.ย. 2532
08 17 00.0 น.

15 ธ.ค. 2532
00 28 00.0 น.

9 ม.ค. 2533
22 35 49.0 น.

28 พ.ค. 2533
18 23 00.0 น.

14 ก.ค. 2533
10 21 55.8 น.

21 ก.ค. 2533
08 50 00.0 น.

10 ก.ย. 2533
16 27 00.0 น.

12 ต.ค. 2533
19 27 00.0 น.

23 ต.ค. 2533
 03 38 53.8 น.

3 พ.ย. 2533
21 51 00.0 น.

15 พ.ย. 2533
09 34 32.4 น.

5 ม.ค. 2534
21 57 11.5 น.

 พมา-ไทย
20.33 N 98.82 E

พมา-ไทย
20.23 N 98.84 E

อันดามัน
11.59 N 95.02 E

พมา-ลาว
20.53 N 100.67 E

พมา-ไทย
20.38 N 97.60 E

สมุาตราตอนเหนือ
3.91 N 97.46 E

พมา
23.61 N 95.90 E

เชียงใหม
18.50 N 98.90 E

กาญจนบุรี
14.90 N 99.80 E

กาญจนบุรี
14.90 N 99.80 E

เชียงราย
19.80 N 100.20 E

แพร
18.00 N 99.80 E

เพชรบูรณ
16.90 N 101.00 E

กาญจนบุรี
15.30 N 98.90 E

5.4 Mb

5.3 Mb

3.5 MI

4.0 MI

5.2 Mb

4.2 Mb

4.5 Mb

3.2 MI

3.0 MI

4.0 MI

4.0 MI

4.0 MI

6.1 Mb

6.2 Mb

 รูสึกสั่นไหวที่ภาคเหนือตอนบน

รูสึกสั่นไหวทั่วภาคเหนือตอนบน หลายคนตกใจตื่น
เสียหายเล็กนอยแกอาคารที่ จ.เชียงใหม และ
เชียงราย
รูสึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.สันปาตอง และ
อ.หางดง จ.เชียงใหม

รูสึกสั่นไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

รูสึกสั่นไหวที่ จ. ระนอง

รูสึกสั่นไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

รูสึกสั่นไหวที่ อ.แมสาย จ.เชียงราย

รูสึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกสั่นไหวในรัศมี 20 กม. รอบศูนยกลาง

รูสึกสั่นไหวที่ อ.หลมสัก อ.หลมเกา
จ.เพชรบูรณ

รูสึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.แมฮองสอน

รูสึกสั่นไหวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

รูสึกสั่นไหวที่ จ.ภเูก็ต จ.สงขลา และ
บนอาคารสูงใน กทม.

รูสึกสั่นไหวบริเวณภาคเหนือ และบนอาคาร
สูงใน กทม.
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

1 เม.ย. 2534
10 53 04.5 น.

12 มิ.ย. 2534
10 05 21.2 น.

13 ก.ค. 2534
04 57 00.0 น.

4 ส.ค. 2534
19 22 00.0 น.

5 พ.ย. 2534
09 11 00.0 น.

23 เม.ย. 2535
21 18 38.9 น.

15 มิ.ย. 2535
09 48 56.1 น.

25 ก.ค. 2535
02 18 00.0 น.

28 ต.ค. 2535
14 02 00.0 น.

20 ม.ค. 2536
09 03 55.0 น.

21 พ.ย. 2536
20 56 00.0 น.

17 ม.ค. 2537
04.37 00.0 น.

8 พ.ค. 2537
02.56 00.0 น.

พมา
15.65 N 95.69 E

อันดามัน
14.85 N 96.13 E

พมา
22.34 N 98.84 E

พมา
23.99 N 95.89 E

พมา
18.30 N 96.80 E

สุมาตราคอน
03.10 N 97.70 E

พรมแดนไทย-พมา
19.70 N 97.30 E

ชายฝงตอนใตพมา
11.80 N 98.70 E

เพชรบูรณ
17.30 N 101.2 E

เชียงใหม
18.50 N 98.50 E

แมฮองสอน
18.80 N 97.70 E

นครราชสีมา
15.00 N 101.00 E

จ.เชียงใหม
18.30 N 99.20 E

6.5 Mb

5.0 Mb

3.5 MI

3.7 MI

4.0 MI

6.0 MI

5.7 Mb

3.0 MI

6.0 MI

  6.2 Mb

4.0 MI

4.7 MI

4.5 MI

รูสกึสั่นไหวไดทั่วไปบนอาคารสูงใน กทม.

รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงบางแหงใน กทม.

รูสึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม

รูสึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม

รูสึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม และ
อ.ขุนยวม จ. แมฮองสอน

รูสึกสั่นไหวที่ จ.เชียงใหม เชียงราย และ
พะเยา

รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงใน กทม.

รูสึกสั่นไหวที่ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

รูสึกสั่นไหวที่ จ. เชียงใหม เชียงราย
แมฮองสอน และบนอาคารสูงใน กทม.

รูสึกบนอาคารสูง อ.หาดใหญ สงขลา

รูสึกไดที่ อ.แมฮองสอน และ จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
นาน 15 – 20 วินาที

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม
จ.ลํ าปาง จ. ลํ าพูน
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

10 พ.ค. 2537
01 06 00.0 น.

29 พ.ค. 2537
21 12 00.0 น.

20 ส.ค. 2537
04 03 00.0 น.

11 ก.ย. 2537
03.34 08.31
น.

16 ม.ค. 2538
12.43 00.0 น.

25 ม.ค. 2538
11.56 00.0 น.

24 ก.พ. 2538
00.11 00.0 น.

24 ก.พ. 2538
15.11 00.0 น.

25 ก.พ. 2538
8.50, 9.03 น.

17 พ.ค. 2538
04.58 00.0 น.

30 มิ.ย. 2538
06.04 00.0 น.

10 ก.ค. 2538
03.32 00.0 น.

12 ก.ค. 2538
04.47 00.0 น.

7 ส.ค. 2538
10.27 00.0 น.

17 ต.ค. 2538
03.56 00.0 น.

ประเทศพมา
20.90 N 94.20 E

ประเทศพมา
16.80 N 97.00 E

พรมแดนพมา-ลาว
21.00 N 100.60 E

ประเทศพมา
21.80 N 99.50 E

ประเทศพมา
18.00 N 96.30 E

ประเทศพมา
22.10 N 98.80 E

ประเทศพมา
22.10 N 99.00 E

ประเทศพมา
22.00 N 99.20 E

ประเทศพมา
22.00 N 99.30 E

จ.เชียงใหม
19.10 N 99.60 E

อ.แมสรวย จ.เชียงราย
19.46 N 99.60 E

อ.เชียงของ
20.20 N 100.50 E

สันทราย-สันกํ าแพง
18.90 N 99.00 E

อ.หางดง
19.70 N 98.60 E

อ.ปาย จ.แมฮองสอน
19.80 N 98.80 E

3.5 MI

6.2 MI

6.0 MI

3.0, 5.1
MI

3.1 MI

5.0 MI

3.0 MI

5.0 MI

2.5, 3.0
MI

6.0 MI

5.5 MI

6.6 MI

7.2 Mb

5.0 MI

4.3 MI

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่อาคารสูง อ.เมือง จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่บริเวณภาคเหนือ

รูสึกไดที่ จ. เชียงราย
มคีวามเสียหายตอสิ่งกอสรางใกลศูนยกลาง เชน
โรงพยาบาลพาน วดัและโรงเรียน เปนตน

รูสึกไดที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.สนักํ าแพง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.หางดง
และ อ.สันปาตอง

รูสึกไดที่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม
และ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม และ
อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่บริเวณภาคเหนือตอนบน และอาคารสูง
ในกรุงเทพมหานคร มคีวามเสียหายเล็กนอยตอ
อาคารและสิ่งกอสราง
รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

5 พ.ย. 2538
06.57 00.0 น.

8 พ.ย. 2538
14.15 00.0 น.

15 พ.ย. 2538
01.30 00.0 น.

9 ธ.ค. 2538
20.26 00.0 น.

21 ธ.ค. 2538
23.30 00.0 น.

5 ม.ค. 2539
11.14, 11.29
น.

31 มี.ค. 2539
03.36 00.0 น.

2 เม.ย. 2539
22.23 00.0 น.

10 เม.ย. 2539
05.01 00.0 น.

22 เม.ย. 2539
02.59 00.0 น.

15 ก.ค. 2539
12.28 00.0 น.

9 พ.ย. 2539
10.40 00.0 น.

11 พ.ย. 2539
16.22 00.0 น.

ทะเลอันดามัน
1.870 N 95.08 E

พมา-จีน
20.80 N 99.60 E

ลุมแมนํ้ าสาละวิน พมา
20.40 N 98.50 E

พรมแดนจีน-พมา
22.00 N 99.30 E

พรมแดนจีน-พมา
22.00 N 99.30 E

บริเวณพมา
18.50 N 95.60 E

อ.ฝาง จ. เชียงใหม
19.80 N 98.80 E

อ.เมือง จ.พะเยา

อ.รองกวาง จ.แพร
18.20 E 99.80E

อ.พราว  จ.เชียงใหม
19.70 E 99.00 E

อ.หางดง-อ.สันปาตอง
18.40 N 98.50 E

อ.ไชยปราการ
 จ.เชียงใหม

19.72 N 99.29 E

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม
18.50 N 98.70 E

4.0 MI

6.9 Mb

3.0 MI

5.1 MI

5.2 MI

4.2,4.1MI

3.5 MI

3.0 MI

5.0 MI

3.0 MI

5.0 MI

5.0 MI

6.5 MI

รูสึกไดที่ อ.ฝาง จ.เขียงใหม

ศนูยกลางอยูบริเวณทะเลอันดามันดานชายฝง
ตะวันตกของเกาะสุมาตรา รูสึกไดบนอาคารสูง
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

รูสึกไดบริเวณ อ.เมือง จ.พะเยา ทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของสถานีตรวจแผนดินไหวเชียงใหม
ประมาณ 110 กม.
รูสึกไดที่ อ.เชียงใหม เชียงราย ลํ าพูน ลํ าปาง
พะเยา แพร อุตรดิตถ และนาน เสียหายเล็กนอย
ที่ จ. แพร
รูสึกไดที่ จ.เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลํ าปาง
ลํ าพูน และแมฮองสอน มีผูเสียชีวิตที่ อ.เมือง
จ.เชียงใหม 1 คน เนื่องจากมีอายุมาก ลมศีรษะ
กระแทกพื้น มคีวามเสียหายเล็กนอยที่บริเวณใกล
ศูนยกลาง

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.หางดง อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

อ.เมือง และบริเวณรอบ ๆ จ. เชียงใหม

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่หอบังคับการบิน อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกการสั่นสะเทือนไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม และ
อ.เมือง จ.เชียงราย
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

22 ธ.ค. 2539
00.51 00.0 น.

15 ม.ค. 2540
00.0 น.
08.26 00.0 น.

2 ก.พ. 2540
19.35 00.0 น.

6 มิ.ย. 2540
18.06 00.0 น.

20 ส.ค. 2540
14.18 น.

21 ก.ย 2540
20.19 น.

23 พ.ค. 2541
11.43 น.

25 มิ.ย. 2541
19.45 น.

26 มิ.ย. 2541
05.39

30 มิ.ย. 2541
20.19 น.

13 ก.ค. 2541
09.20 น.
12.56 น.

17 ส.ค. 2541
20.41 น.

14 พ.ย. 2541
03.30 น.

พ.ศ. 2542
31 มี.ค. 2542
10.19 น.

พรมแดนไทย-ลาว
20.40 N 100.10 E

บริเวณประเทศพมา
18.50 N 95.60 E

บริเวณพรมแดน
ไทย-พมา

22.00 N 99.00E

บรเิวณเกาะสุมาตรา
ตอนบน

บริเวณประเทศพมา
20.80 N 99.00 E

พรมแทนไทย-พมา
19.70 N 98.70 E

พรมแทนไทย-พมา
19.70 N 98.70 E

ใกลพรมแดนไทย-ลาว
19.40 N 101.30 E

บริเวณ อ.สอง จ.แพร
18.40 N 99.90 E

อ.ทาปลา จ.อตุรดิตถ
17.80 N 100.60 E

อ.ทาปลา จ.อตุรดิตถ
17.80 N 100.60 E

อ.ฝาง จ.เชียงใหม
19.70 N 99.10 E
19.60 N 99.10 E

อ.ดอกคํ าใต จ.พะยา
19.30 N 99.00 E

อ.เมือง จ.ลํ าพูน
18.50 N 99.10 E

5.5 MI

4.6 MI

4.0 MI

4.0 MI

6.5 MI

4.5 MI

4.8 MI

2.3 MI
2.8 MI

3.0 MI

3.1 MI

4.1 MI

3.5 MI

3.9 MI

3.0 MI

4.8 MI

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม และมึความเสียหาย
เล็กนอยที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ อ.สอง จ.แพร

รูสึกการสั่นสะเทือนไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงใน จ.สงขลา

รูสึกไดที่ อ.แมอาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ จ.แมฮองสอน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ อ.ทาปลา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.แมฮองสอน

รูสึกไดที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม และ จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.ดอกคํ าใต จ.พะเยา

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.ลํ าพูน และ อ.สารถี
จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ จ.นาน
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

3 เม.ย. 2542
07.47 น.

29 มิ.ย. 2542
06.38 น.

15 ส.ค. 2542
23.19 น.

17 ส.ค. 2542
23.39 น.

29 ส.ค. 2542
07.41 น.

พ.ศ. 2543
20 ม.ค. 2543
03.59.00 น.

14 เม.ย. 2543
18.12.00 น.

29 พ.ค. 2543
02.41.00 น.

7 ส.ค. 2543
18.28.00น.

13 ก.ย. 2543
03.51.00 น.

ใกลพรมแดน
ไทย-พมา

20.50 N 99.80 E

 อยูในเขตประเทศพมา
21.00 N 100.50 E

บริเวณตอนใต
ของพมา

18.10 N 97.00 E

ประเทศลาว อ.หงสา
จ.สยาบุรี

19.90 N 100.78 E

พรมแดนลาว-เวียด
นาม

18.00 N 104.60 E

พรมแดนไทย-พมา
18.10 N 97.50 E

บริเวณทะเลอันดามัน
ระยะทางหางประมาณ
10 กม. ไปทางทิศตะวัน
ออกคอนทางใตเล็กนอย
ของทาอากาศยานภูเก็ต

8.10 N 98.30 E

บริเวณทะเลอันดามัน
ระยะทางหางประมาณ
10 กม. ไปทางทิศตะวัน
ออกคอนทางใตเล็กนอย
ของทาอากาศยานภูเก็ต

อ.สันกํ าแพง จ.เชียงใหม
18.72N 99.32 E

อ.ปาย จ.แมฮองสอน
18.92 N 99.63 E

3.2 MI

5.6 MI

5.6 MI

2.1 MI

2.1 MI

5.9 MI

4.9 MI

3.8 MI

3.0 MI

3.0 MI

รูสึกไดที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ จ. เชียงราย

รูสึกไดที่ จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ จ.ภูเก็ต และจ.พังงา

รูสึกไดที่ จ.ภูเก็ต และจ.พังงา

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.ทาวังผา อ.ทุงชาง จ.นาน
จ.แพร จ.พะเยา จ.เชียงราย มีความเสียหาย
เล็กนอยที่ จ.นาน และ จ.แพร

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.สกลนคร

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.สนักํ าแพง อ.สันทราย
จ.เชียงใหม มคีวามเสียหาเล็กนอย บริเวณใกล
ศูนยกลาง

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.แมฮองสอน

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.แมฮองสอน
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

พ.ศ. 2544
4 ม.ค. 2544
09.05,11.03
น.

22 ก.พ. 2544
05.03.00 น.

2 ก.ค. 2544
23.55.10

11 พ.ย. 2544
18.38.00 น.

พ.ศ. 2545
25 เม.ย. 2545
18.49.00 น.

27 เม.ย. 2545
03.32.00 น.

8 พ.ค. 2545
20.05.00 น.

19 พ.ค. 2545
14.31.00 น.

2 ก.ค. 2545
10.54.00 น.

18 ก.ค. 2545
16.50.00 น.

19 ก.ค. 2545
12.39.00 น.

19 ส.ค. 2545
04.07.00 น.

จ.เชียงตุง พมา
21.40 N 98.60 E

พรมแดนไทย-พมา
17.87 N 97.79

E

ประเทศพมา
21.00 N 97.50 E

ประเทศพมา
(Aftershock)

21.00 N 97.50 E

พรมแดนไทย-พมา
17.20 N 97.60 E

เขื่อนเขาแหลม
14.97 N 98.59 E

จ.เชียงราย
19.29 N 99.76 E

อ.สารภี จ.เชียงใหม
18.70 N 99.10 E

อ.สารภี อ.สันกํ าแพง จ.
เชียงใหม

18.80 N 99.20 E

อ.แมสรวย จ.เชียงราย
19.50 N 99.60 E

อ.สารภี จ.เชียงใหม
18.70 N 99.10 E

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
20.20 N 10010 E

4.6, 5.0
MI

4.3 MI

4.6 MI

3.7 MI

2.2 MI

3.2 MI

2.0 MI

2.0 MI

4.7 MI

5.0 MI

4.6 MI

4.8 MI

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม อ.แมสะเรียง
จ.แมฮองสอน

รูสึกไดที่ อ.พาน จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ อ.สันกํ าแพง อ.สารภี และอ.เมือง
จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ อ.แมสรวย อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เขียงใหม

รูสึกไดที่ อ.เชียงแสน อ.เมือง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย อ.เมือง จ.พะเยา อ.เมือง จ.นาน
มคีวามเสียหายเล็กนอยบริเวณ อ.เชียงแสน
อ.เขียงของ

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.แมสอด จ.ตาก
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บริเวณที่เกิด ขนาด
วัน เดือน ป ประเทศใกลเคียง ในประเทศไทย (ริคเตอร)

บริเวณที่รูสึกได

2 พ.ย. 2545
08.26 00.00
น.

18 ธ.ค. 2545
20.47 00.0 น.

พ.ศ. 2546
22 ม.ค. 2546
10.00.00 น.

26 ก.พ. 2546
05.19.00 น.

23 ส.ค. 2546
15.57.00 น.

14 ก.ย. 2546
03.42.00 น.

18 ก.ย. 2546
18.04.00 น.

22 ก.ย. 2546
01.16.00 น.

เกาะสุมาตรา
อินโดนีเซีย

4.64 N 97.59 E

ลาว – พมา
20.50 N 100.90 E

พมา
19.40 N 96.20 E

ตอนใตเกาะสุมาตร
3.02 N 96.18 E

อ.เชียงดาว จ.เชียงราย
19.40 N 99.10 E

บรเิวณเกาะสุมาตรา
5.90 N 95.60 E

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
20.02 N 99.97 E

อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม

19.0 N 99.20 E

7.5 MI

4.3 MI

7.0 MI

3.0 MI

2.5 MI

5.0 MI

5.5 MI

6.7 MI

รูสึกไดที่ อ.หาดไทญ จ.สงขลา

รูสึกไดที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

รูสึกไดบนอาคารสูงในหลายพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครรวมทั้งหลายจังหวัดในภาคใต

รูสึกไดที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

รูสึกสั่นสะเทือนที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.สนักํ าแพง
จ.เชียงใหม

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

รูสึกไดที่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
และอาคารสูงบางแหงของกรุงเทพ ฯ
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8.  การปฏิบัติและปองกันตนเองจากแผนดินไหว
     8.1  กอนเกิดแผนดินไหว
            1.  ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉายและกระเปายาเตรียมไวในบาน  และใหทุกคนทราบวา
เก็บไวอยูท่ีไหน

2.  ศึกษาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน  เชน  นํ้ ายาดับเพลิง  ถุงทราย
4. ควรทราบต ําแหนงของวาลวปดนํ ้า  วาลวปดกาซ  สะพานไฟฟา  ส ําหรบัตดักระแสไฟฟา
5. อยางวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือห้ิงสูง ๆ  เพราะเมื่อเกิดแผนดินไหวอาจตกลงมาเปน

อันตรายได
6. ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพ้ืนผนังอาคารบานเรือน
7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนักหมาย     ในกรณีท่ีตองพลัดพรากจากกัน และมารวมกัน

เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง
    8.2  ระหวางเกิดแผนดินไหว

1. อยาตื่นตระหนก  พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ  ถาทานอยูในบานก็ใหอยูในบาน  ถา
ทานอยูนอกบานก็ใหอยูนอกบาน  เพราะคนสวนใหญไดรับบาดเจ็บระหวางวิ่งเขาออกจากบาน

2. ถาอยูในบานใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของบบานที่มีโครงสรางแข็งแรง  สามารถรับ
นํ้ าหนักไดมาก  และใหอยูหางจากประตู  ระเบียง และหนาตางซึ่งพังทลายไดงาย

3. หากอยูในอาคารสูง  ควรต้ังสติใหมั่น  และใหรีบออกจากอาคารโดยเร็งในโอกาสแรก
ท่ีหยุดสั่งไหวแลว  และหนีหางจากสิ่งที่จะลมทับได

4. ถาอยูในที่โลงแจง  ใหอยูหางจากเสาไฟฟาและสิ่งหอยแขวนตาง ๆ  บริเวณที่ปลอดภัย
ภายนอกอาคารบานเรือนคือท่ีโลงแจง

5. อยาใชเทียน  ไมขีดไฟ  หรือสิ่งที่จะทํ าใหเกิดเปลวไฟ  หรือประกายไฟ   เพราะอาจมี
แกสรั่วจากทอในบริเวณนั้น

6. ถาทานกํ าลังขับรถ  ใหหยุดรถและอยูแตภายในรถ  จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด
7. ขณะเกิดแผนดินไหว  หามใชลิฟตโดยเด็ดขาด
8. หากอยูบริเวณชายหาด  ใหรีบหนีหางจากชายฝงไปสูพ้ืนที่สูง ๆ  เพราะอาจเกิดคลื่น

ขนาดใหญ  ( Tsunami)    ซัดเขาหาฝงในระยะเวลาตอมา
    8.3 หลังเกิดแผนดินไหว

1. ตรวจหาผูบาดเจ็บและทํ าการปฐมพยาบาลขั้นตนกอน
2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที  เพราะหากเกิดแผนดินไหว  ตามมา

( Aftershock )  อาคารอาจพังทลายได
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3. ใสรองเทาหุมสนปองกันเศษแกว  วัสดุแหลมคมหรือสิ่งหักพังแทง
4. ตรวจสอบการรั่วของไฟฟาและทอนํ้ า  ถาเกิดการรั่ว  ใหปดวาลว
5. ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด  และวัสดุสายไฟพาดถึง
6. ตรวจสอบแกสรั่วโดยการดมกลิ่นเทานั้น  ถามีกลิ่น  ใหเปดประตูและหนาตางทุกบาน

อยาจุดไฟหรือกดสวิทชไฟจนกวาจะแนใจวาดไมมีแกสหลงเหลืออยูในบริเวณนั้น
7. เปดวิทยุฟงคํ าแนะนํ าฉุกเฉิน  อยาใชโทรศัพท  นอกจากจํ าเปนจริง  ๆ
8. สํ ารวจดูความเสียหายของทอสวม  และทอนํ้ าทิ้งกอนใช
9. อยาเปนไทยมุงหรือเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง  หรืออาคารพัง

           10. อยาแพรกระจายขาวลือ

ที่มา  สํ านักแผนดินไหว  กรมอุตุนิยมวิทยา
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9. โครงสรางกับการรับแรงแผนดินไหว

ประกอบดวย

(1) ระบบโครงสราง
(2) การเลือกรูปแบบโครงสราง
(3) การคํ านวณแรงกระทํ าดานขางโดยวิธีแรงสถิตยเทียบเทาตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 49

ระบบโครงสรางในการรับแรงแผนดินไหว
ระบบโครงสรางในการรับแรงแผนดินไหวสามารถจํ าแนกออกเปน 2 ระบบ
ใหญๆ ดังนี้

(1) ระบบรับแรงในแนวราบ (horizontal resistance systems หรือ diaphragms)
เปนระบบที่ทํ าหนาที่สงถายแรงแผนดินไหวในแนวราบไปสูระบบรับแรงทาง
ดานขาง ตัวอยางของโครงสรางระบบนี้ ไดแก แผนพ้ืน หลังคา และโครงขอหมุน
ท่ีวางตัวในแนวราบ

(2) ระบบรับแรงทางดานขาง (vertical resistance systems) เปนระบบทํ าหนาที่สง
ถายแรงจากระบบรับแรงในแนวราบไปสูฐานราก ซึ่งมีอยูหลายระบบ ไดแก
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2.1 ระบบโครงขอแข็ง (moment resisting frames) เปนระบบรับ
แรงทางดานขางที่อาศัยความแข็งแรงของเสาและคานซึ่งมีการยึด
ติดกันดวยรอยตอแบบแข็งเกร็ง (rigid connections)

ระบบโครงขอแข็ง

2.2 ระบบกํ าแพงรับแรงเฉือน (shear walls) เปนระบบที่นํ าเอา
ผนัง ปลองลิฟท หรือ ปลองบันได มาใชในการรับแรงทางดาน
ขาง

ระบบกํ าแพงรับแรงเฉือน

2.3 ระบบโครงแกงแนง (braced frames) เปนระบบที่ใชคํ้ ายัน
หรือแกงแนงในการรับแรงทางดานขาง ซึ่งคํ้ ายันหรือแกงแนงที่
ใชมีหลายรูปแบบดวยกัน เชน คํ้ ายันรูปตัวเอกซ คํ้ ายันรูปตัววี
และคํ้ ายันรูปตัวเค เปนตน

ระบบโครงแกงแนง
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2.4 ระบบโครงสรางคู (dual systems) เปนการนํ าเอาระบบโครง
สรางที่กลาวขางตนมา ใชรวมกันในการรับแรงทางดานขาง เชน
การใชโครงขอแข็งรวมกับกํ าแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนง
เปนตน

ระบบโครงสรางคู

2.5 ระบบโครงสรางอื่นๆ เชน ระบบกลอง (tube) ซึ่งเปนการออก
แบบใหผนังโดยรอบอาคารมีความแข็ง ทํ าใหอาคารมีลักษณะ
คลายกับเปนคานยื่นที่มีหนาตัดเปนทอกลวงหรือกลองขนาด
ใหญ การทํ าใหผนังโดยรอบของอาคารมีความแข็งนี้ สามารถทํ า
ไดโดยใชตัวยึดทะแยง (braced tube) หรือวางเสารอบนอกอาคาร
ใหเรียงใกลกันและเชื่อมดวยคานขอบที่แข็ง (framed tube)

ระบบกลอง (braced tube) ระบบกลอง (framed tube)
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การเลือกรูปแบบโครงสราง

โครงสรางรับแรงแผนดินไหวที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้

(1) มีความตอเนื่อง (continuity) กลาวคือ ทางเดินของแรง หรือ load path จะตอง
มีความตอเนื่องโดยเริ่มจากตํ าแหนงที่นํ้ าหนักบรรทุกกระทํ าตอเนื่อง ลงมาจนถึง
ดินฐานราก ถาทางเดินนี้ถูกตัดขาดหรือ มีความไมตอเนื่องเกิดขึ้น โครงสรางก็
อาจเกิดการวิบัติขึ้นได

(2) มีความสมํ่ าเสมอ (regularity) โครงสรางควรมีความสมํ่ าเสมอทั้งในแนวราบ
และแนวดิ่ง

2.1 ความสมํ่ าเสมอในแนวราบ กลาวคือ ผังของโครงสรางควรมี
ความเรียบงายและสมมาตร ความไมสมํ่ าเสมอในแนวราบทํ าให
โครงสรางตองรับแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลจากการเกิดความเขม
ของหนวยแรง (stress concentration) และ แรงบิดกระทํ ากับโครง
สราง

ตัวอยางความไมสมํ่ าเสมอของผังอาคาร
                                                
2.2 ความสมํ่ าเสมอในแนวดิ่ง โครงสรางที่ดีควรมีความสมํ่ าเสมอ
ตลอดความสูง และควรหลีกเลี่ยงความไมสมํ่ าเสมอดังนี้

2.2.1 ความไมสมํ่ าเสมอของรูปทรง
2.2.2 ความไมสมํ่ าเสมอของความสูงระหวางชั้น
2.2.3 ความไมสมํ่ าเสมอของมวล
2.2.4 ความไมสมํ่ าเสมอของกํ าลังหรือสติฟเนส
2.2.5 ความไมสมํ่ าเสมอของวัสดุโครงสราง
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(ก) ความไมสมํ่ าเสมอของรูปทรง

(ข) ความไมสมํ่ าเสมอของความสูง
ระหวางชั้น (ค) ความไมสมํ่ าเสมอของมวล

(ง) ความไมสมํ่ าเสมอของสติฟเนส (จ) ความไมสมํ่ าเสมอของวัสดุ

ตัวอยางความไมสมํ่ าเสมอในแนวดิ่งของอาคาร

(3) มีเสถียรภาพสวนเกินของโครงสราง (structural redundancy)โครงสรางที่
ประกอบดวยองคอาคารหรือระบบรับแรงทางดานขางยอยๆเปนจํ านวนมาก รวม
ท้ัง การที่โครงสรางมีเสนทางเดินของแรงหลายเสนทาง จะแสดงความสามารถ
ในการรับแรงแผนดินไหวดีกวา เนื่องจากจะมีความสามารถในการกระจายหนวย
แรงกลับไปมา (redistribution) โดยเฉพาะเมื่อโครงสรางบางแหงเกิดการวิบัติลง
การทํ าใหโครงสรางมีเสถียรภาพสวนเกินนี้ สามารถทํ าไดหลายวิธี เชน การใช
ระบบโครงสรางคู         (dual systems) หรือ การใชโครงขอแข็งหรือกํ าแพงรับ
แรงเฉือนหลายๆชุด
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การคํ านวณแรงกระทํ าดานขางโดยวิธีแรงสถิตยเทียบเทาตามกฎกระทรวงฉบับที่  49

การคํ านวณแรงกระทํ าดานขางเนื่องจากแผนดินไหวโดยวิธีแรงสถิตยเทียบเทา
ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ศ. 2540 เปนวิธีคํ านวณตามมาตรฐาน Uniform
Building Code (UBC) ป 1985 ซึ่งเปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจาก
เปนวิธีท่ีงายและสะดวกตอการปฏิบัติ แตอยางไรก็ตามวิธีการคํ านวณดังกลาวมี
ขอจํ ากัด คือ ใหใชไดเฉพาะกับอาคารที่มีรูปทรงสมมาตรและสมํ่ าเสมอ ในกรณี
ท่ีอาคารมีรูปทรงไมสมมาตรหรือไมสมํ่ าเสมอ อาจตองใชการวิเคราะหเชิงจล
ศาสตร (dynamic analysis) ซึ่งมีความซับซอนมากขึ้น เชน วิธี Modal Analysis
หรือ วิธี Response Spectrum การคํ านวณหาแรงกระทํ าดานขางโดยวิธีแรงสถิตย
เทียบเทาตามกฏกระทรวงนี้สามารถ แบงออกไดเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก
เปนการคํ านวณหาผลรวมของแรงในแนวราบที่กระทํ ากับโครงสรางเนื่องจาก
แผนดินไหว (base shear) และขั้นตอนที่ 2 เปนการนํ าแรงที่คํ านวณไดจากขั้น
ตอนแรกกระจายไปที่ระดับพ้ืนชั้นตาง ๆ

ข้ันตอนที่ 1 การคํ านวณหาผลรวมของแรงในแนวราบที่กระทํ ากับโครงสราง

กฎกระทรวงฉบับที่ 49 ไดกํ าหนดความสัมพันธระหวางนํ้ าหนักของตัวอาคารกับ
ผลรวมของแรงในแนวราบที่กระทํ ากับโครงสรางเนื่องจากแผนดินไหว ดังนี้

เมื่อ
V คือ ผลรวมของแรงในแนวราบที่กระทํ ากับโครงสรางหรือแรง
เฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพ้ืนดิน (base shear)
W คือ นํ้ าหนักของตัวอาคารทั้งหมด รวมทั้งนํ้ าหนักของวัสดุ
อุปกรณซึ่งยึดตรึงกับที่ โดยไมรวมนํ้ าหนักบรรทุกจรสํ าหรับ
อาคารทั่วไป หรือนํ้ าหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมกับรอยละ 25
ของนํ้ าหนักบรรทุกจรสํ าหรับโกดังหรือคลังสินคา
ZIKCS คือ สัมประสิทธิ์แรงเฉือน (base shear coefficient) ซึ่ง
ประกอบดวยสัมประสิทธิ์ยอย ดังนี้



28

(1) สัมประสิทธ์ิความเขมของแผนดินไหว (Z)

UBC 1985 ไดกํ าหนดคาสัมประสิทธิ์ความเขมของแผนดินไหวตามเขตพื้นที่รุนแรงของ
การเกิดแผนดินไหว ซึ่งมีอยู 5 เขตดวยกัน ดังนี้

เขตที่ คา Z
0 0
1 3/16
2 3/8
3 3/4
4 1

กฎกระทรวงฉบับที่ 49 ไดกํ าหนดพื้นที่ท่ีบังคับใช (ภาคเหนือ 9 จังหวัด และภาค
ตะวันตก 1 จังหวัด) ใหมีความรุนแรงเทากับเขตพื้นที่ 2 ของ UBC ซึ่งคา
สัมประสิทธิ์ Z มีคาเทากับ 0.38

(2) ตัวคูณเก่ียวกับการใชอาคาร (I)

ตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคารนี้ ขึ้นอยูกับชนิดและหนาที่ใชสอยของตัวอาคาร โดย
กฎกระทรวงไดกํ าหนดคา I ท่ีสัมพันธกับชนิดของอาคาร ดังนี้

ชนิดของอาคาร คาของ I
1. อาคารที่จํ าเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน เชน โรง
พยาบาล สถานีดับเพลิง อาคารศูนยสื่อสาร หรือ อาคารศูนย
บรรเทาสาธารณภัย เปนตน

1.50

2. อาคารที่เปนที่ชุมนุมคนครั้งหนึ่งๆ ไดมากกวา 300 คน 1.25
3. อาคารอื่น ๆ 1.00

(3) สัมประสิทธ์ิของโครงสรางของอาคารที่รับแรงในแนวราบ (K)
สัมประสิทธิ์นี้ขึ้นอยูกับระบบและชนิดของโครงสราง ซึ่งมีความสัมพันธกับคุณ
สมบัติความเหนียว (ductility) และความสามารถในการสลายพลังงาน (energy
dissipation) ของโครงสราง นอกจากนี้ยังรวมถึงความมีเสถียรภาพสวนเกินของ
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โครงสราง (structural redundancy) กฎกระทรวงไดกํ าหนดคา K ท่ีสัมพันธกับ
ระบบและชนิดโครงสราง ดังนี้

ระบบและชนิดโครงสรางรับแรงในแนวราบ คาของ K
(1) โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหกํ าแพงรับแรงเฉือน (Shear
Wall) หรือโครงแกงแนง (Braced Frame) รับ แรงทั้งหมดในแนว
ราบ

1.33

(2) โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหโครงขอแข็งซึ่งมีความ
เหนียว (Ductile Moment Resisting Space Frame) รับแรงทั้งหมดใน
แนวราบ

0.67

(3) โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหโครงขอแข็งซึ่งมีความ
เหนียว รวมกับกํ าแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงตาน แรงใน
แนวราบ โดยมีขอกํ าหนดในการคํ านวณออกแบบ ดังนี้

(ก) โครงขอแข็งซึ่งมีความเหนียวตองสามารถตาน
แรงใน แนวราบ ไดไมนอยกวารอยละ 25 ของแรง
ในแนว ราบทั้งหมด
(ข) กํ าแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงเมื่อแยก
เปน อิสระจากโครงขอแข็งซึ่งมีความเหนียวตอง
สามารถ ตานแรงในแนวราบไดท้ังหมด
(ค) โครงขอแข็งซึ่งมีความเหนียวรวมกับกํ าแพงรับ
แรง เฉือน หรือโครงแกงแนงตองสามารถตานแรง
ในแนว ราบไดท้ังหมด โดยสัดสวนของแรงที่
กระทํ าตอ โครงสรางแตละระบบ ใหเปนไปตามสัด
สวนความ คงตัว (Rigidity) โดยคํ านึงถึงการถายเท
ของแรง ระหวางโครงสรางทั้งสอง

0.80

(4) หอถังนํ้ า รองรับดวยเสาไมนอยกวา 4 ตน และมีแกงแนงยึด และ
ไมไดต้ังอยูบนอาคาร
หมายเหตุ ผลคูณระหวางคา K กับคา C ใหใชคาตํ่ าสุดเทากับ0.12
และคาสูงสุดเทากับ 0.25

2.5

(5) โครงอาคารระบบอื่น ๆ นอกจากโครงอาคารตาม (1) , (2)
      (3) หรือ (4)

1.0
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(4) สัมประสิทธ์ิที่สัมพันธกับคาบการแกวงของอาคาร (C)

คาสัมประสิทธิ์ C นี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางดานพลศาสตรของโครงสราง ซึ่งมี
ความสัมพันธกับคาบการแกวงตามธรรมชาติของอาคาร ดังนี้

เมื่อ T เปนคาบการแกวงตามธรรมชาติ มีหนวยเปนวินาที และ
สามารถหาไดจาก

(สํ าหรับอาคารทั่วไปทุกชนิด)

            หรือ        (ส ําหรับโครงขอแข็งที่มีความ
เหนียว)

เม่ือ
hn คือ ความสูงของพื้นอาคารชั้นสูงสุดวัดจากระดับพ้ืน
ดินมีหนวยเปนเมตร
D คอื ความกวางของโครงสรางของอาคารในทิศทาง
ขนานกับแรงแผนดินไหวมีหนวยเปนเมตร
n คือ จํ านวนชั้นของอาคารที่อยูเหนือระดับพ้ืนดิน
ถาคา C ท่ีคํ านวณไดมีคามากกวา 0.12 ใหใชคา C เทากับ
0.12 (5)

(5) สัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคาร
และชั้นดินที่ต้ังของอาคาร (S)

คาสัมประสิทธิ์นี้ขึ้นอยูกับลักษณะของชั้นดิน เนื่องจากชั้นดินแต
ละลักษณะมีความสามารถในการขยายขนาดของการสั่นไหวของ
พ้ืนดินตางกัน กฎกระทรวงไดแบงลักษณะของชั้นดินเปน 3
ลักษณะ คือ หิน ดินแข็ง และดินออน โดยที่ชั้นดินออนเปนชั้นที่



31

ขยายขนาดการสั่นไหวสูงสุด คาสัมประสิทธิ์ S ท่ีสัมพันธกับ
ลักษณะของชั้นดิน กํ าหนดไวดังนี้

ลักษณะของชั้นดิน คาของ S

1) หิน
2) ดินแข็ง
3) ดินออน

1.0
1.2
1.5

      "หิน" หมายถึง หินทุกลักษณะไมวาจะเปนหิน
คลายหินเชล (shale) หรือท่ีเปนผลึกตามธรรมชาติหรือ
ดินลักษณะแข็งซึ่งมีความลึกของชั้นดินไมเกิน 60
เมตร และชนิดของดินที่ทับอยูเหนือชั้นหินเปนดินที่มี
เสถียรภาพดี เชน ทราย กรวด หรือดินเหนียวแข็ง
      "ดินแข็ง" หมายถึง ดินลักษณะแข็งซึ่งความลึกของ
ชั้นดินมากกวา 60 เมตร และชนิดของดินที่ทับอยูเหนือ
ชั้นหินเปนดินที่มีเสถียรภาพดี เชน ทราย กรวด หรือ
ดินเหนียวแข็ง
       "ดินออน" หมายถึง ดินเหนียวออนถึงดินเหนียว
แข็งปานกลาง และดินเหนียวแข็งหนามากกวา 9 เมตร
อาจจะมีชั้นทรายคั่นอยูหรือไมก็ได
        คาผลคูณของสัมประสิทธิ์ CS จะแสดงถึงการ
ประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและชั้นดิน
และถาผลคูณนี้มีคามากกวา 0.14 ใหใชเทากับ 0.14

ข้ันตอนที่ 2 การกระจายแรงเฉือนไปที่ระดับพ้ืนชั้นตาง ๆ

หลังจากไดคาแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพ้ืนดินแลวจากขั้นตอนแรก
แลว ใหนํ าแรงดังกลาวกระจายไปที่ระดับพ้ืนชั้นตาง ๆ โดยแบงออกเปน 2 สวน
ดังนี้

(1) แรงในแนวราบที่กระทํ าตอพ้ืนชั้นบนสุดของ
อาคาร (Ft) ซึ่งเปนผลมาจากรูปแบบการสั่นของ
อาคารที่นอกเหนือจากรูปแบบการสั่นพ้ืนฐาน
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(fundamental mode) และจะมีผลเฉพาะอาคารสูง
หรืออาคารที่มีคาบการแกวงธรรมชาติสูง

(2) กระจายแรงสวนที่เหลือจากขอ (1) หรือ (V -
Ft) ไปที่ระดับพ้ืนชั้นตาง ๆ รวมทั้งชั้นบนสุด
ของอาคารดวยโดยใชการกระจายดังนี้

เมื่อ
Fx คือแรงในแรวราบที่กระทํ าตอพ้ืนชั้นที่ x ของ
อาคาร
Wx และ Wi คือ นํ้ าหนักของพื้นอาคารชั้นที่ x
และ ชั้นที่ i ตามลํ าดับ
hx และ hi คือ ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงพ้ืน
ชั้น x และ ชั้นที่ i ตามลํ าดับ

การกระจายของแรงจากสมการขางตนเปนการ
กระจายโดยอาศัยรูปแบบการสั่นพ้ืนฐาน ของ
อาคารและสมมติใหมีลักษณะการกระจายเปน
เชิงเสน สํ าหรับแรงสถิตยเทียบเทาของอาคารที่มี
มวลกระจายสมํ่ าเสมอตลอดความสูงสามารถ
แสดงไดในรูปขางลาง

แรงสถิตยเทียบเทาของอาคารที่มีมวลกระจายสมํ่ าเสมอตลอดความสูง
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10. ขอกํ าหนดในการคํ านวณออกแบบโครงสรางอาคารเพื่อปองกันแผนดินไหว

                   ปจจุบันพบวาภัยแผนดินไหวไดเริ่มทวีบทบาทเห็นไดอยางชัดเจน โดยไดกอใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางกวางขวาง ในบางประเทศ  เชน ใน
ไตหวัน  ตรุกี  และอิหราน  มีประชาชนเสียชีวิตเปนพันเปนหมื่นคน  สํ าหรับประเทศไทยได
มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  เจริญกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว สิ่งกอสรางโดยเฉพาะ
อาคารสูงเพิ่มขึ้นอยางมาก  จึงไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่  49 ( พ.ศ. 2540 ) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  กํ าหนดการรับนํ้ าหนัก  ความตานทานและ
ความคงทนของอาคารหรอืพ้ืนดนิทีร่องรบัอาคารส ําหรบัการกอสรางอาคารในเขตทีอ่าจไดรบัแรง
สัน่สะเทือนของแผนดินไหว  เพ่ือใหอาคารตานทานแรงสั่นสะเทือนดังกลาวได
                         ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง  กํ าลังดํ าเนินการยกรางแกไขกฎกระทรวงฉบับ
ท่ี  49   ( พ.ศ. 2540 )  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก
กฎกระทรวงไว ดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ใหใชบังคับกฎกระทรวงนี้ในทองที่จังหวัดกาญจนบุรี จงัหวัดเชียงราย จงัหวัด
เชยีงใหม จงัหวดัตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลํ าปาง และ
จังหวัดลํ าพูน

ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับอาคารประเภทโรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรง
พยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา
สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ  สถานีรถ ศาสนสถาน อัฒจันทร หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน
อาคารเก็บวัตถุระเบิดได วตัถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสีและอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๑๕
เมตร

ขอ ๓ ในการออกแบบโครงสรางอาคารใหคํ านึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตใหมีเสถียรภาพตอ
การสั่นสะเทือนของแผนดินไหว   การใหรายละเอียดปลีกยอยบริเวณรอยตอระหวางปลายชิ้นสวนโครง
สรางตาง ๆ  และการจัดใหโครงสรางทั้งระบบมีความเหนียว (Ductility) เพื่อปองกันการวิบัติแบบสิ้น
เชิง

การค ํานวณออกแบบโครงสรางอาคารแตละชิ้นสวน ใหใชคาหนวยแรงของผลจากแผนดินไหว
หรือผลจากแรงลมตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีตอช้ินสวนโครงสรางนั้น คาใดคาหนึ่งที่มากกวา

ขอ ๔ ในการคํ านวณออกแบบโครงสรางอาคารที่มีรูปทรงไมสมํ่ าเสมอ หรือโครงสรางอาคาร
อ่ืน ๆ ทีไ่มใชอาคารตามที่กํ าหนดในขอ ๕ ผูคํ านวณออกแบบตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป และตองคํ านวณใหอาคารสามารถรับแรง
ส่ันสะเทือนของแผนดินไหวที่กระทํ าตออาคาร      โดยใชวิธีการคํ านวณเชิงกลศาสตร

ขอ ๕ การออกแบบโครงสรางอาคารที่มีลักษณะเปนตึก บาน เรือน โรง หรือส่ิงกอสรางขึ้น
อยางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหผูออกแบบอาคารคํ านวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดนิไหวได โดยคํ านวณแรงเฉือนตามวิธีดังตอไปนี้ เวนแตจะใชวิธีอ่ืนซึ่งวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย หรือสวนราชการหรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกรประเภท วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคํ าแนะนํ าปรึกษา และลงลายมือช่ือรับรองผลการตรวจสอบ
งานวิศวกรรมควบคุม ใหการรับรอง
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(๑) ใหค ํานวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน ดังนี้
    V   = ZIKCSW

V คือ  แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน
Z    คอื สัมประสิทธิ์ของความเขมของแผนดินไหวตามที่กํ าหนดในขอ ๖
I     คอื ตวัคูณเกี่ยวกับการใชอาคารตามที่กํ าหนดในขอ ๗
K    คอื สัมประสิทธิ์ของโครงสรางอาคารที่รับแรงในแนวราบตามที่กํ าหนด

ในขอ ๘
C    คือ  คาสัมประสิทธิ์ หาคาไดจากสูตรในขอ ๑๐
S     คือ  สัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและ

ช้ันดินที่ตั้งอาคารตามที่กํ าหนดในขอ ๑๑
 W   คือ  นํ้ าหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมทงนํ้ าหนักของวัสดุอุปกรณซ่ึงยึด

ตรึงกับที่โดยไมรวมนํ้ าหนักบรรทุกจรสํ าหรับอาคารทั่วไปหรือนํ้ าหนักของ
ตัวอาคารทั้งหมดรวมกับรอยละ ๒๕ ของนํ้ าหนักบรรทุกจรสํ าหรับโกดัง
หรือคลังสินคา

(๒)  ใหกระจายแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน ออกเปนแรงในแนวราบที่กระทํ าตอพ้ืนช้ันตาง
ๆ ดังตอไปนี้

(ก)  แรงในแนวราบที่กระทํ าตอพื้นชั้นบนสุดของอาคารใหคํ านวณดังนี้
     F t      = 0.07 TV

คาของ F t ทีไ่ดจากสูตรนี้ไมใหใชเกิน ๐.๒๕ V และถาหาก T มีคา
เทากับหรือตํ่ ากวา ๐.๗ วินาที ใหใชคาของ F t    เทากับ ๐

(ข) แรงในแนวราบที่กระทํ าตอพื้นชั้นตาง ๆ ของอาคาร รวมทั้งชั้นบนสุด
ของอาคารดวยใหคํ านวณ ดังนี้

F x     =     (V- Ft  ) W x h x

                n
                            ∑  w i   h i

       i = 1

 Ft คอื แรงในแนวราบที่กระทํ าตอพื้นชั้นบนสุดของอาคาร
 Fx คอื แรงในแนวราบที่จะกระทํ าตอพื้นชั้นที่ X ของอาคาร
 T         คือ คาบการแกวงตามธรรมชาติของอาคาร มีหนวยเปนวินาที

หาคาไดตามสูตรในขอ ๙
V คอื แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน
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W x’ W I    คอื นํ้ าหนักของพื้นอาคารชั้นที่ X และชั้นที่ I ตามลํ าดับ
hx’ h i            คอื ความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นที่ X  และพื้นชั้นที่ I ตามลํ าดับ
i = 1         สํ าหรับพื้นชั้นแรกที่อยูสูงถัดจากพื้นชั้นลางของอาคาร
X = 1       สํ าหรับพื้นชั้นแรกที่อยูสูงถัดจากพื้นชั้นลางของอาคาร

          n                                                      
∑    w i   h I     คอืผลรวมของผลคูณระหวางนํ้ าหนักกับความสูงจากพื้น
i= 1                          ช้ันที่ 1  ถึง n
n               คอืจํ านวนชั้นทั้งหมดของอาคาร

ขอ ๖  คาสัมประสิทธิ์ของความเขมของแผนดินไหว (Z) ใหใชเทากับ ๐.๓๘ หรือมาก
กวา

ขอ ๗  ตวัคณูเกีย่วกับการใชอาคาร (I) ใหใชดังนี้

ชนดิของอาคาร คาของ I

(๑) อาคารที่จํ าเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน เชน
       โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง  อาคารศูนยส่ือสาร
       หรืออาคารศูนยบรรเทาสาธารณภัย  เปนตน
(๒)  อาคารที่เปนที่ชุมนุมคนครั้งหนึ่ง ๆ ไดมากกวา ๓๐๐ คน
(๓)  อาคารอื่น ๆ

๑.๕๐

๑.๒๕
๑.๐๐

ขอ ๘ สัมประสิทธิ์ของโครงสรางของอาคารที่รับแรงในแนวราบ  (K) ใหใชดังนี้

ระบบและชนิดโครงสรางรับแรงในแนวราบ คาของ K
(๑) โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหกํ าแพงรับแรงเฉือน (Shear wall)
      หรือโครงแกงแนง (Braced Frame) รับแรงทั้งหมดในแนวราบ

๑.๓๓

(๒) โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหโครงขอแข็งซึ่งมีความเหนียว
      (Ductile Moment – resisting Space Frame) รับแรงทั้งหมดในแนวราบ

๐.๖๗

(๓)โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหโครงขอแข็งซึ่งมีความเหนียวรวมกับ
ก ําแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงตานแรงในแนวราบ     โดยมีขอ
ก ําหนดในการคํ านวณออกแบบ ดังนี้

() โครงขอแข็งซึ่งมีความเหนียวตองสามารถตานแรงในแนวราบ
ไดไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของแรงในแนวราบทั้งหมด

() ก ําแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงเมื่อแยกเปนอิสระจาก
      โครงขอแข็ง ซ่ึงมีความเหนียวตองสามารถตานแรงในแนวราบ

๐.๘๐
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      ไดทั้งหมด
() โครงขอแข็งซึ่งมีความเหนียวรวมกับกํ าแพงรับแรงเฉือนหรือ
      โครงแกงแนงตองสามารถตานแรงในแนวราบไดทั้งหมด โดย
      สัดสวนของแรงที่กระทํ าตอโครงสรางแตละระบบใหเปนไปตาม
      สัดสวนความคงตัว  (Rigidity) โดยคํ านึงถึงการถายเทของแรง

            ระหวางโครงสรางทั้งสอง
(๔) หอถังนํ ้า รองรับดวยเสาไมนอยกวา ๔ ตน และมีแกงแนงยึดและ
ไมไดต้ังอยูบนอาคาร
        หมายเหตุ  ผลคณูระหวางคา K กับคา C ใหใชคาตํ่ าสุดเทากับ
       ๐.๑๒ และคาสูงสุดเทากับ ๐.๒๕

๒.๕

(๕) โครงสรางอาคารระบบอื่น ๆ นอกจากโครงอาคารตาม (๑) (๒) (๓)
      หรือ (๔)

๑.๐

ขอ ๙  คาบการแกวงตามธรรมชาติของอาคาร (T)  ถาไมสามารถคํ านวณหาคาบการแกวงตาม
ธรรมชาติของอาคารไดถูกตองโดยวิธีอื่น ใหคํ านวณตามสูตรดังตอไปนี้

(๑)   สํ าหรับอาคารทั่วไปทุกชนิด ใหคํ านวณตามสูตร
T  =      0.09 h n

√D
(๒) สํ าหรับโครงสรางขอแข็งที่มีความเหนียวใหคํ านวณตามสูตร

T  = 0.01 N
       h n   คอื   ความสูงของพื้นอาคารชั้นสูงสุดวัดจากระดับพื้นดินมีหนวยเปนเมตร
       D    คือ   ความกวางของโครงสรางของอาคารในทิศทางขนานกับแรง

         แผนดินไหว มีหนวยเปนเมตร
       N    คอื   จํ านวนชั้นของอาคารทั้งหมดที่อยูเหนือระดับพื้นดิน

ขอ ๑๐ ในการค ํานวณแรงแผนดินไหวที่กระทํ าตออาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารคา
สัมประสิทธิ์ (C)  ใหคํ านวณตามสูตรดังนี้

C    =            1
15 √T

ถาค ํานวณคาสัมประสิทธิ์ไดมากกวา ๐.๑๒ ใหใชเทากับ ๐.๑๒
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ขอ ๑๑ คาสัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและชั้นดินที่ตั้ง
ของอาคาร (S) มีดังนี้

ลักษณะของชั้นดิน คาของ S
(๑) หิน
(๒) ดินแข็ง
(๓) ดินออน

๑.๐
๑.๒
๑.๕

 “ หิน “ หมายถงึ หินทุกลักษณะไมวาจะเปนหินคลายหินเชล (Shale) หรือที่เปนผลึกตามธรรม
ชาต ิหรือดนิลักษณะแข็งซึ่งมีความลึกของชั้นดินไมเกิน ๖๐ เมตร และชนิดของดินที่ทับอยูเหนือช้ันหิน
เปนดินที่มีเสถียรภาพดี เชน ทราย กรวด หรือดินเหนียวแข็ง

“ ดนิแข็ง “ หมายถงึ ดนิลักษณะแข็งซึ่งความลึกของชั้นดินมากกวา ๖๐ เมตร และชนิดของดิน
ทีท่บัอยูเหนอืช้ันหินเปนดินที่มีเสถียรภาพดี เชน ทราย กรวด หรือดินเหนียวแข็ง

“ ดินออน ” หมายถึง  ดนิเหนยีวออนถึงดินเหนียวแข็งปานกลาง และดินเหนียวแข็งหนามาก
กวา ๙ เมตร อาจจะมีช้ันทรายคั่นอยูหรือไมก็ได

  ถาผลคูณระหวางคา C กบัคา S มากกวา ๐.๑๔ ใหใชเทากับ ๐.๑๔

ขอ ๑๒ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับใบรับแจงการกอสรางหรืออาคารที่มีอยู
กอนวนัทีก่ฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ใหไว ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐
                                                                                         เสนาะ    เทียนทอง

                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหต ุ :-  เหตผุลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกํ าหนดการรับนํ้ า
หนกั ความตานทานและความคงทนของอาคารหรือพื้นดินที่รองรับอาคารสํ าหรับการกอสรางอาคารใน
เขตทีอ่าจไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว เพื่อใหอาคารตานทานแรงสั่นสะเทือนดังกลาวได
ประกอบกับมาตรา ๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ไดบัญญัติใหการกํ าหนดดังกลาวตองกระทํ าโดยกฎกระทรวง จึงจํ าเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศ   ในราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๗ ก ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐
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