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ค าน า 
การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจะส่งผลให้มี

อาคารที่ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาคารเหล่านั้นจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพในขั้นต้น
เพ่ือประเมินความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไปหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยการตรวจสอบ            
เพ่ือประเมินความปลอดภัยนี้จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือทางภาครัฐสามารถวางแผนเยียวยาผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวได้อย่างทันเหตุการณ์ เช่น การจัดหาที่พักชั่วคราวเนื่องจากไม่สามารถ  
เข้าพักอาศัยในอาคารของตนได้ เป็นต้น แตเ่นื่องจากมอีาคารจ านวนมากที่ต้องได้รับการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ในช่วงเวลาอันสั้น ประกอบกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีอยู่จ ากัด ท าให้ไม่สามารถส ารวจความเสียหาย
ขั้นต้นของอาคารทั้งหมดได้ จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านช่างหรือวิศวกรเข้ามาช่วยด าเนินการส ารวจ
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบอาคารทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายได้ในช่วงเวลาที่มีจ ากัด ดังนั้นจึงควรมีการก าหนด
วิธีการส ารวจขั้นต้นที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็นรูปแบบที่ผู้ส ารวจสามารถน าไปปฏิบัติได้เหมือนกันทั้งหมด 
เพ่ือให้ผลการส ารวจและผลการประเมินความเสียหายของผู้ส ารวจแต่ละคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาคาร          
ไดต้ระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือในสถานการณ์ที่หากมีอาคารได้รับความเสียหาย
จ านวนมากเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จึงได้จัดท าแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นที่มีความชัดเจน
ในการระบุระดับความเสียหาย เพ่ือให้ผู้ส ารวจน าไปใช้ในการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคาร
หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และยังได้จัดท าคู่มือการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคาร
หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพ่ือประกอบการใช้แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือให้ผู้ส ารวจ
มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และหลักการในการส ารวจความเสียหายขั้นต้น วิธี การและรายละเอียดใน
การส ารวจอาคารแต่ละประเภท และการเตรียมตัวของผู้ส ารวจส าหรับการส ารวจภาคสนาม เพ่ือให้การส ารวจ
ความเสียหายขั้นต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องต่อไป
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บทน า 

การส ารวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ 
ได้แก่ การส ารวจขั้นต้นแบบรวดเร็วและการส ารวจอย่างละเอียด  โดยการส ารวจขั้นต้นอย่างรวดเร็ว
จะเป็นการส ารวจด้วยตาเปล่าหรือด้วยเครื่องมือช่างพื้นฐาน เช่น ตลับเมตร ไม้บรรทัด ระดับน้ า เป็นต้น 
โดยอาศัยผู้ที่มีความรู้ พ้ืนฐานด้านช่าง เช่น วิศวกร นายช่าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ท าการส ารวจ 
และวัตถุประสงค์ของการส ารวจขั้นต้นนี้จะเน้นที่การระบุถึงอันตรายจากการพังถล่มหรืออันตรายอื่นๆ 
ของอาคารที่อาจส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพ่ือทางภาครัฐสามารถก าหนดแผนการบรรเทาภัย
ที่เหมาะสมได้อย่างทันเหตุการณ์ ดังนั้น การส ารวจความเสียหายขั้นต้นจึงควรกระท าได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อครอบคลุมอาคารที่มีความเสียหายจ านวนมากได้ในเวลาที่จ ากัด ส่วนการส ารวจความเสียหาย
อย่างละเอียดนั้นจะด าเนินการเฉพาะกับอาคารที่ได้รับการตรวจสอบขั้นต้นแล้วพบว่าอาคารมีความเสียหาย
ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้หากมีการใช้งานอาคารต่อไป โดยการส ารวจอย่างละเอียดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยัน
ความปลอดภัยในการใช้งานอาคารหรือเพ่ือก าหนดวิธีการซ่อมแซมหรือการป้องกันที่เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัย
วิศวกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินความเสียหายของอาคารเป็นผู้ท าการส ารวจ เพราะการส ารวจ
อย่างละเอียดจะมีความซับซ้อนและอาจจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบขั้นสูงเพ่ือประเมินสมรรถนะ
ที่เหลืออยู่ของตัวอาคาร 

การส ารวจทั้งสองแบบนี้แมจ้ะมีความส าคัญเท่าๆ กัน แต่การตรวจสอบขั้นต้นจะมีความส าคัญเร่งด่วนก่อน 
และควรมีวิธีการส ารวจที่มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสะดวกต่อการสรุปและรวบรวมผลการส ารวจ
ซึ่งมีจ านวนมาก ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการมีวิธีการส ารวจความเสียหาย
ขั้นต้นที่เป็นมาตรฐานเดียวกันคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมือง Konista ประเทศกรีซในปีพ.ศ. 2539 
โดยอาคารที่ได้รับผลกระทบมีทั้งสิ้นประมาณ 1,500 อาคาร ซึ่งอาคารเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน
สภาพอาคารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น ทางรัฐบาลกรีซจึงได้พัฒนาแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มี
ความรู้ด้านช่างน าไปใช้ในการส ารวจอาคารที่ได้รับความเสียหายทุกๆ หลังในเมืองจนแล้วเสร็จได้ในเวลาอันสั้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการรับมือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันในอนาคต กรมโยธาธิการและผังเมือง         
โดยส านักควบคุมและตรวจสอบอาคารได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้น
ของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวส าหรับประเทศไทยขึ้น โดยคณะท างานได้น าแบบประเมิน
ความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งจัดท าโดยส านักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง   
มาใช้เป็นต้นแบบ โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดในการระบุระดับความเสียหายขั้นต้นของอาคารโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การระบุระดับความเสียหายในคู่มือ Quick Inspection Manual 
for Damaged Reinforced Concrete Buildings due to Earthquakes (2002) ของ  National Institute 
of Land and Infrastructure Management ประเทศญี่ปุ่น และมีการปรับปรุงรายละเอียดในการระบุระดับ
ความเสียหายขั้นต้นอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคู่มือ Recommended Post-
Earthquake Evaluation and Repair Criteria for Welded Steel Moment-Frame Buildings (FEMA-
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352) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหลักเกณฑ์ในการระบุระดับความเสียหายของอาคารโครงสร้างไม้
และโครงสร้างอิฐก่อจะพิจารณาเพียงว่ามีการวิบัติของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้และผนังอิฐก่อหรือไม่เท่านั้น  

นอกจากนี้แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ ยังได้มีการใช้ระบบสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 
ซึ่งจะแสดงอยู่ในแบบส ารวจ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ นี้
ในการระบุระดับความเสียหายของอาคารที่ท าการตรวจสอบ โดยรายละเอียดของแบบส ารวจความเสียหาย
ขั้นต้นฯ และวิธีการระบุระดับความเสียหายจะอยู่ในคู่มือฉบับนี้ และคู่มือฉบับนี้ยังได้อธิบายถึงขั้นตอน
ในการส ารวจขั้นต้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การส ารวจความเสียหายของสภาพรอบอาคาร 
(surrounding hazards) การส ารวจความเสียหายโดยรวมของอาคารเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (exterior 
damages) และการเข้าส ารวจความเสียหายภายในอาคาร (interior damages) รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ก่อนท าการส ารวจจริงและข้อมูลอ่ืนๆ ที่ส าคัญส าหรับผู้ส ารวจ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงหลักการของการส ารวจ
ความเสียหายขั้นต้น โดยเฉพาะในกรณีที่สถานการณ์จริงอาจตรวจพบความเสียหายที่แตกต่างไปจากลักษณะ
ความเสียหายที่ระบุอยู่ในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ ซึ่งผู้ส ารวจต้องอาศัยวิจารณญาณของตัวเอง
และหลักการของการตรวจสอบขั้นต้นมาใช้ในการระบุระดับความเสียหายดังกล่าว ดังนั้น ผู้ส ารวจจึงควร
ท าการศึกษาคู่มือฉบับนี้ให้เข้าใจก่อนออกท าการตรวจสอบอาคารในสถานการณ์จริงเพ่ือให้การตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

              
 

                   

                                                                               

 (นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์)  
 ผู้อ านวยการส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
  ประธานคณะท างานจัดท าแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้น 
 ของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว



คู่มือการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 

สารบญั 
ค าน า................................................................................................................................................................... i 

คณะผู้จัดท า....................................................................................................................................................... ii 

บทน า.............................................................................................................................. ...................................iii 

ข้อมูลเบื้องตน้ในการส ารวจความเสียหายข้ันต้น................................................................ ............................ 1 

วัตถุประสงค์ของการส ารวจความเสียหายขั้นต้น......................................................................................... 1 

หลักการของการส ารวจความเสียหายขั้นต้น…............................................................................................ 1 

คุณสมบัติของผู้ส ารวจความเสียหาย........................................................................................................... 2 

การแบ่งระดับความเสียหายขั้นต้น………………………………………...................................................................... 3 

หลักการของการแบ่งระดับความเสียหายขั้นต้น…………………….................................................................. 3 

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสียหายขั้นต้นของอาคาร.................................................................... 3 

การติดป้ายประกาศระดับความเสียหายขั้นต้น…………………….................................................................... 7 

การเปลี่ยนระดับของป้ายประกาศระดับความเสียหายขั้นต้น…………………….............................................. 7 

รายละเอียดการส ารวจความเสียหายข้ันต้นของโครงสร้างอาคารแต่ละประเภท........................................... 8 

อาคารโครงสร้างไม้…………………….............................................................................................................. 8 

อาคารโครงสร้างอิฐก่อ……………..................................................................................................................9 

อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก……………………………..….…............................................................... 10 

อาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ…………………………………..………............................................................... 18 

ขั้นตอนปฏิบัติในการส ารวจความเสียหายข้ันต้น.......................................................................................... 26 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกส ารวจความเสียหาย……………………........................................................ 26 

การส ารวจความเสียหายขั้นต้นจากภายนอกอาคาร…………………….......................................................... 27 

การเข้าส ารวจความเสียหายภายในอาคาร……………………........................................................................ 29 

ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในระหว่างการส ารวจความเสียหาย………………….........................................31 

การก้ันล้อมอาคารที่มีความเสี่ยง……………………....................................................................................... 32 

การกรอกแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้น……………………......................................................................... 32 

ภาคผนวก ก. ป้ายประกาศระดับความเสียหายขั้นต้น 

ภาคผนวก ข. แบบส ารวจความเสียหายข้ันต้น 



คู่มือการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้าที่ 1 

 

ข้อมลูเบื้องต้นในการส ารวจความเสียหายข้ันต้น 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจความเสียหายขั้นต้น  

การส ารวจความเสียหายขั้นต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินว่าความเสียหายที่ตรวจพบนั้นมีผลกระทบ
ต่อตัวอาคารหรือไม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถงึ:  

 ความปลอดภัยในการใช้งานเส้นทางสัญจรที่อยู่ใกล้กับอาคารที่ได้รับความเสียหาย 
 ความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร เมื่อ: 

o ต้องการใช้งานอาคารต่อไป โดยเฉพาะในกรณีของอาคารที่มีความส าคัญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
o ต้องการจ ากัดผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมด้านการพาณิชย์ 
o ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการอพยพผู้คน 

 ความจ าเป็นในการจัดให้มีการป้องกันชั่วคราว เช่น ค้ ายันหรือการปิดกั้นบริเวณ 
 ความจ าเป็นในการรื้อถอนอาคาร โดยเฉพาะอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพ่ือลด

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อเจ้าของอาคารหรือชุมชน  

หลักการของการส ารวจความเสียหายขั้นต้น 

ในการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผู้ท าการส ารวจควรสังเกต
ถึงลักษณะของความเสียหายและควรประเมินว่าความเสียหายนั้นมีผลกระทบต่อความสามารถของอาคาร   
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือไม่เม่ือต้องต้านทานแรงกระท าดังต่อไปนี้ในอนาคต 

 แรงจากน้ าหนักบรรทุกใช้งานปกติ 
 แรงจากลม 
 แรงจากแผ่นดินไหวตาม (aftershock) ที่มีขนาดใกล้เคียงหรือน้อยกว่าแผ่นดินไหวที่เพ่ิงเกิดข้ึน 

โดยประเด็นหลักๆ ที่ผู้ส ารวจควรให้ความส าคัญในระหว่างการประเมินความเสียหายขั้นต้น ได้แก่ 
 โอกาสในการถล่มของอาคารทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน เนื่องมาจากการสูญเสียก าลัง 

(strength) เสถียรภาพ (stability) หรือความแข็งแกร่ง (stiffness) ของระบบโครงสร้าง 
 การร่วงหล่นของวัสดุประกอบอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้าง เช่น อิฐก่อผนังหรือกระเบื้องมุงหลังคา 

เป็นต้น 
 ภัยที่เกิดจากความเสียหายของอาคารข้างเคียงหรือพ้ืนดินโดยรอบอาคาร 
 ภัยอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อสาธารณะ เช่น การปนเปื้อนของสารชีวภาพจาก

น้ าเสียเนื่องจากการรั่วไหลของท่อน้ าทิ้ง เป็นต้น 

การเข้าตรวจสอบความเสียหายขั้นต้นของอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวนั้น              
จะมีกระบวนการในการตรวจสอบสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ตามท่ีแสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการส ารวจความเสียหายขั้นต้น 

โดยในขั้นตอนสุดท้ายของการส ารวจความเสียหาย ผู้ส ารวจควรแจ้งให้เจ้าของอาคารทราบด้วยว่า  
ต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือให้เจ้าของอาคารได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองในการท าให้อาคาร    
มีความปลอดภัยก่อนที่จะกลับเข้าใช้งานอาคารและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร  

คุณสมบัติของผู้ส ารวจความเสียหาย 

ในการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะใช้วิธีสังเกต
ลักษณะของความเสียหายของอาคารด้วยตาเปล่าและใช้วิจารณญาณเพ่ือตัดสินว่าความเสียหายเหล่านั้น  
ส่งผลต่อสมรรถนะของอาคารหรือไม่หากยังมีการใช้งานอาคารต่อไป ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจพ้ืนฐานในเรื่องวิศวกรรมโครงสร้าง ดังนั้นเพ่ือให้การส ารวจความเสียหายเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ผู้ส ารวจควรจะต้องเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณด์้านช่าง ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีความเข้าใจถึงหลักในการออกแบบ
โครงสร้างอาคาร หรืออาจเป็นการส ารวจซึ่งมวีิศวกรโครงสร้างเป็นผู้ก ากับดูแลโดยตรง 

โดยปกติแล้วการเข้าส ารวจอาคารแต่ละหลังควรด าเนินการโดยทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้ส ารวจ 2-3 คน
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการส ารวจความเสียหาย ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดระดับ
ความเสียหายเป็นไปอย่างถูกต้อง และควรมีการก าหนดผู้ส ารวจที่เป็นหัวหน้าทีมในแต่ละชุดโดยควรเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญที่สุดในทีมส ารวจเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการส ารวจและรับรองผลการส ารวจ  

นอกจากนั้นแล้วผู้ส ารวจควรเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจสั่งการเพ่ือให้ท าการส ารวจในพ้ืนที่
ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนในการส ารวจและความสับสนต่อเจ้าของอาคารที่อาจเกิดขึ้นได้
หากผลการส ารวจไม่สอดคล้องกัน 

  

ระบุข้อมูลอาคาร ประเมินความเสียหาย ระบุภัยที่อาจเกิดข้ึน 

ระบุการตรวจสอบขั้นต่อไป 
(ถ้ามี) 

บันทึกรายละเอียด ระบุระดับความเสียหาย 
(เขียว เหลือง แดง) 

ติดป้ายประกาศ ปิดกั้นบริเวณรอบอาคาร     
(ถ้าจ าเป็น) 

รวบรวมผลการส ารวจและ
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การแบ่งระดับความเสียหายข้ันต้น 
หลักการของการแบ่งระดับความเสียหายขั้นต้น 

การประเมินความเสียหายขั้นต้นของอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้จะแบ่งระดับ            
ความเสียหายของอาคารออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) อาคารที่ไม่มีความเสียหายหรือมีเสียหายเล็กน้อยซึ่งมี
ความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้งานไดต้ามปกต ิ2) อาคารที่มีความเสียหายในระดับทีอ่าจส่งผลต่อความสามารถ
ในการใช้งานต่อไป ซึ่งจ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันความปลอดภัยของอาคารและ   
3) อาคารมีความเสียหายอย่างหนักหรือไม่มีความปลอดภัยหากมีการใช้งานอาคารต่อไป โดยระดับความ
เสียหายของอาคารทั้ง 3 ระดับนี้จะแสดงด้วยสีของป้ายประกาศระดับความเสียหาย (placard) ซึ่งได้แก่        
สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามล าดับ โดยขนาดความเสียหาย ข้อจ ากัดในการใช้งานอาคารและสีของ        
ป้ายประกาศฯ ในแต่ละระดับได้สรุปอยู่ในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ระดับความเสียหาย ข้อจ ากัดในการใช้งานอาคาร และป้ายประกาศระดับความเสียหายแต่ละระดับ 

ความเสียหาย ข้อจ ากัดในการใช้งานอาคาร ป้ายประกาศฯ 

ไม่เสียหาย/เสียหาย
เล็กน้อย 

ใช้งานอาคารได้ตามปกติ สีเขียว 

เสียหายปานกลาง 
ใช้งานอาคารได้ต่อไป (บางส่วนหรือทั้งหมด) และอาคาร
ควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง 

สีเหลือง 

เสียหายหนัก/อาจ
พังถล่มได้ 

ห้ามใช้งานอาคาร สีแดง 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสียหายขั้นต้นของอาคาร 

การพิจารณาความเสียหายขั้นต้นของอาคารในแต่ละระดับจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

อาคารไม่มีความเสียหายหรือเสียหายเล็กน้อย 
อาคารที่ไม่มีความเสียหายหรือมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ      

ในการใช้งานอาคารต่อไปจะถูกระบุด้วยป้ายประกาศระดับความเสียหายสีเขียวหรือป้ายประกาศ “อาคาร
สามารถใช้งานได้ตามปกติ” ในรูปที่ 2 โดยอาคารที่จะพิจารณาว่าไม่มีความเสียหายหรือมีความเสียหาย
เล็กน้อยควรมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบทุกหัวข้อ ได้แก่ 

 ความสามารถในการรับแรงทางดิ่งไม่ลดลง 
 ความสามารถในการรับแรงทางข้างไม่ลดลง 
 ไม่มีอันตรายจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุ 
 ไม่พบการสูญเสียเสถียรภาพของพ้ืนดินบริเวณท่ีตั้งอาคาร เช่น การทรุดตัว เป็นต้น 
 ทางเข้าออกหลักของอาคารสามารถใช้งานได้ 
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 ไม่พบความเสียหายของระบบท่อน้ าทิ้งที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 
 ไม่พบสภาพอ่ืนๆ ที่อาจไม่ปลอดภัย 

นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะของความเสียหายที่อาจตรวจพบได้แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ ซ่ึงได้แก่ 
 รอยแตกร้าวที่ผิวนอกของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการร่วงหล่น 
 ส่วนประกอบโครงสร้างอาคารที่ได้หลุดร่วงลงมาแล้วและไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้อีก 
 ระบบบางอย่างของอาคารไม่ท างาน แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ระบบประปา เป็นต้น 
ถึงแม้ว่าอาคารจะได้รับการประเมินว่า ไม่มีความเสียหายหรือมีความเสียหายเพียงเล็กน้อย

และสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่เจ้าของอาคารควรตระหนักว่าอาคารอาจไม่ได้มีความปลอดภัย 100 
เปอร์เซ็นต ์หากเกิดแผ่นดินไหวตาม (aftershock) ในภายหลังอาจส่งผลให้ผลการประเมินนี้เปลี่ยนไปได้ 

 

 

รูปที่ 2 ป้ายประกาศ “อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ” 

อาคารมีความเสียหายในระดับปานกลาง 

โดยทั่วไปการพิจารณาว่าอาคารมีความเสียหายในระดับปานกลางกระท าได้ยาก เนื่องจากเป็นระดับ
ความเสียหายที่ไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างอาคารที่สามารถใช้งานได้ตามปกติและอาคารที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
จึงท าให้อาคารที่มีระดับความเสียหายในกลุ่มนี้มีจ านวนมาก โดยอาคารในกลุ่มนี้จะใช้ป้ายประกาศสีเหลือง            
หรือป้ายประกาศ “อาคารใช้งานได้แบบมีเงื่อนไข” ในรูปที่ 3 และถึงแม้ว่าจะสามารถใช้งานอาคารต่อไปได้
เจ้าของอาคารยังต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพ่ือยืนยันความปลอดภัยของอาคาร                     
หรืออาจจ าเป็นต้องมีการจ ากัดการใช้งานอาคารในบางพ้ืนที่ที่ปรากฏว่ามีอันตรายจากการร่วงหล่นของชิ้นส่วน
โครงสร้างหรือส่วนประกอบอาคาร 
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แตเ่นื่องจากความเสียหายในระดับนี้ของอาคารแต่ละหลังจะมีลักษณะแตกต่างกันไปจึงท าให้ข้อจ ากัด
ในการใช้งานอาคารแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น ผู้ส ารวจความเสียหายควรต้องระบุข้อจ ากัดในการใช้งานอาคาร
ให้ชัดเจนทั้งในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นและป้ายประกาศระดับความเสียหาย โดยพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัย
ควรมีการก าหนดขอบเขตอย่างชัดเจนด้วยแผงหรือเทปกั้นบริเวณหรือติดป้ายประกาศในบริเวณดังกล่าว   
และหากผู้ส ารวจเห็นว่าควรมีการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพ่ือลดอันตรายทั้งภายในหรือโดยรอบอาคารก็ควร
จะต้องระบุทั้งในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ และป้ายประกาศฯ ด้วยเช่นกัน และในกรณีที่ผู้ส ารวจ
สามารถเข้าส ารวจอาคารได้เพียงบางส่วนและไม่สามารถส ารวจความเสียหายของอาคารส่วนที่เหลือได้ 
ผู้ส ารวจต้องระบุให้ชัดเจนในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ และป้ายประกาศฯ ด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว
อาคารส่วนที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบนี้ควรถูกจ ากัดการใช้งานหรือถูกปิดกั้นการเข้าสู่พ้ืนที่ดังกล่าว 

ส าหรับอาคารที่ได้รับการซ่อมแซมแบบชั่วคราว เช่น มีการติดตั้งค้ ายันชั่วคราว ถึงแม้ว่าจะท าให้
อาคารอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ แต่ในทางปฏิบัติผู้ส ารวจควรพิจารณาว่าอาคารยังคงมีความเสียหาย
ระดับปานกลางอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายการซ่อมแซมชั่วคราวนั้นออกจากตัวอาคาร  

 
รูปที่ 3 ป้ายประกาศ “อาคารใช้งานได้แบบมีเงื่อนไข” 

อาคารมีความเสียหายอย่างรุนแรง 
อาคารที่มีความเสียหายในระดับรุนแรงคือ อาคารที่ได้รับความเสียหายจนส่งผลให้อาคารอาจเกิด  

การพังถล่มได้เมื่อเกิดภัยอื่นๆ ขึ้นในภายหลัง เช่น แผ่นดินไหวตาม (aftershock) เป็นต้น โดยอาคารในกลุ่มนี้
จะใช้ป้ายประกาศสีแดงหรือป้ายประกาศ “ห้ามใช้งานอาคาร” ในรูปที่ 4 ซึ่งจะห้ามไม่ให้มีการเข้าสู่ภายใน
อาคารยกเว้นเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ โดยลักษณะความเสียหายที่น ามาใช้พิจารณาว่าอาคาร  
มีความเสียหายในระดับรุนแรงจะประกอบด้วย 
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 ลักษณะของสภาพโดยรอบอาคาร 
o อาคารที่อยู่ติดกันหรือใกล้เคียงกันอาจพังถล่มได้ 
o ปรากฏอันตรายเนื่องจากดินถล่ม 
o มีโอกาสที่จะเกิดน้ าท่วมฉับพลันได้เนื่องจากเข่ือนหรืออ่างเก็บน้ าที่ได้รับความเสียหาย 
o ภัยอื่นๆ โดยรอบอาคาร เช่น ต้นไม้ล้ม หลุมยุบ (sink holes) เป็นต้น 
o การรั่วไหลของแก๊ส หรือสายจ่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย 
o รอยแตกร้าวขนาดใหญ่ของพ้ืนดินบริเวณท่ีติดกับอาคารหรืออยู่ใต้อาคาร 

 ลักษณะของสภาพโครงสร้างอาคาร 
o อาคารทั้งหลังหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคารมีการเอียงตัวอย่างเห็นได้ชัด 
o ผนังรับน้ าหนักหรือโครงสร้างหลังคาเกิดการพังถล่มลงมาทั้งหมดหรือบางส่วน 
o โครงสร้างเสา คาน หรือจุดเชื่อมต่อเสียหายอย่างหนัก โดยมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่จนเห็น

เหล็กเสริม 
o มีการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นที่ติดกัน (inter-story drift) อย่างเห็นไดช้ัด 
o ฐานรากอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก 

 
รูปที่ 4 ป้ายประกาศ “ห้ามใช้อาคาร” 

แต่ทั้ งนี้ อาคารที่ ได้ รับป้ ายประกาศ “ห้ามใช้ งานอาคาร” อาจไม่จ า เป็นต้องถูกรื้ อถอน                     
ซึ่งการด าเนินการต่ออาคารที่ได้รับความเสียหายระดับนี้จะขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ เข้าท าการตรวจสอบ            
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
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การติดป้ายประกาศระดับความเสียหายขั้นต้น 

การกรอกป้ายประกาศฯ ควรใช้ปากกาชนิดหมึกถาวร (permanent marker) เพื่อป้องกันการ
ลบเลือนของข้อมูลที่ระบุในป้ายประกาศฯ ส่วนการติดป้ายประกาศฯ ควรติดในบริเวณใกล้ทางเข้าอาคาร
ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และถ้าอาคารมีทางเข้ามากกว่าหนึ่งทาง ผู้ตรวจสอบควรติดป้ายประกาศที่ทุกทางเข้า
ของอาคาร และหลังจากติดป้ายประกาศแล้วควรมีการถ่ายรูปไว้ด้วยเพื่อเก็บเป็นข้อมูล 

นอกจากนี้ อาคารแต่ละหลังควรได้รับป้ายประกาศระดับความเสียหายขั้นต้นในระดับเดียวกันทั้งหลัง
ถึงแม้ว่าในอาคารหลังเดียวกันจะมีการใช้อาคารที่แตกต่างกันไป 

การเปลี่ยนระดับของป้ายประกาศระดับความเสียหายขั้นต้น 

ในบางกรณี ระดับความเสียหายของอาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากผลการประเมินในคราวแรก 
ซึ่งสามารถกระท าได้โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยเหตุผลของการเปลี่ยนระดับของป้ายประกาศ
นั้นเนื่องจาก: 

 เพ่ือแก้ไขสิ่งที่ถูกมองข้ามไป หรือเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจ หรือผู้ร่วมประเมิน
มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน (second opinion) 

 เป็นผลจากการเกิดแผ่นดินไหวตามอย่างรุนแรง โดยป้ายประกาศฯ ใหม่นี้จะต้องระบุวันที่ท าการ
ตรวจสอบใหม่ด้วย ถึงแม้ว่าผลของการประเมินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ตรวจสอบพบความเสื่อมสภาพของเสถียรภาพของพ้ืนดินที่ตั้งอาคารในภายหลัง เช่น ตรวจพบ
การทรุดตัวของอาคารเพ่ิมข้ึนหลังการตรวจสอบในคราวแรก เป็นต้น 

แต่ในบางกรณี อาจเป็นการเปลี่ยนระดับความเสียหายของอาคารที่มีความรุนแรงน้อยลง              
เช่น การตรวจสอบอีกครั้งหลังจากที่ได้ท าการซ่อมแซมชั่วคราวซึ่งส่งผลให้อาคารมีความปลอดภัยมากขึ้น         
โดยการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับความเสียหายที่มีความรุนแรงน้อยลงนี้ วิศวกรผู้ที่ท าการซ่อมแซมควรท าเป็น
หนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการประเมินอาคารหลังนั้นๆ ด้วย 
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รายละเอียดในการส ารวจความเสียหายข้ันต้นของ
โครงสร้างอาคารแต่ละประเภท 

การส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดในการพิจารณา
แตกต่างกันไป โดยในบทนี้ได้สรุปจุดที่มักจะเกิดการวิบัติของโครงสร้างอาคารแต่ละประเภท เพ่ือให้ผู้ส ารวจ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการส ารวจได้ แต่อย่างไรก็ตามความเสียหายอาจแตกต่างไปจากรายละเอียดที่กล่าว
ในบทนี้ ดังนั้นผู้ส ารวจจึงควรใช้วิจารณญาณประกอบในการส ารวจอาคารแต่ละหลังด้วย 

อาคารโครงสร้างไม้ 

อาคารโครงสร้างไม้ เป็นโครงสร้างที่มีน้ าหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก         
หรือโครงสร้างอิฐก่อ ดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่ออาคารประเภทนี้
น้อยกว่าอาคารประเภทอ่ืนๆ สังเกตได้จากหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส าคัญๆ อาคารโครงสร้างไม้ที่ได้รับ
ความเสียหายอย่างหนักหรือเกิดการพังทลายจะมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับอาคารโครงสร้างประเภทอ่ืนๆ 
โดยความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้ส่วนมากจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณจุดต่อ (connection) แต่มักจะ   
ไม่ปรากฏความเสียหายที่ตัวชิ้นส่วนโครงสร้าง ดังนั้นในการส ารวจความเสียหายของโครงสร้างไม้จึงเน้นที่    
การส ารวจความเสียหายทีจุ่ดต่อชิ้นส่วนโครงสร้างไม้เป็นหลัก แต่หากปรากฏการวิบัติของตัวชิ้นส่วนโครงสร้าง
จะแสดงว่าโครงสร้างของอาคารนั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง โดยในการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของ
อาคารโครงสร้างไม้ ผู้ส ารวจสามารถสังเกตจากลักษณะความเสียหายดังต่อไปนี้ 

 ตัวอาคารหรือเสาของอาคารเคลื่อนหลุดออกจากฐานราก ในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการเคลื่อนหลุดออกจากฐานรากของอาคารโครงสร้างไม้ 

 การฉีกขาดของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้บริเวณจุดต่อ ในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างการฉีกขาดของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้บริเวณจุดต่อ 
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 การวิบัติลักษณะต่างๆ ของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้ เช่น การฉีกขนานเสี้ยน การฉีกตั้งฉากเสี้ยน   
การหัก เป็นต้น ในรูปที่ 7 

 

รูปท่ี 7 การวิบัติลักษณะต่างๆ ของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้ 

เนื่องจากไม้จัดเป็นวัสดุที่เปราะเพราะเมื่อเกิดการวิบัติแล้วจะไม่สามารถรับก าลังได้อีกต่อไป ดังนั้น
การที่ผู้ส ารวจตรวจพบความเสียหายไม่ว่าที่จุดต่อหรือที่ชิ้นส่วนโครงสร้างของอาคารโครงสร้างไม้จะแสดงว่า
อาคารได้สูญเสียสมรรถนะในการรับก าลังไปอย่างมาก ซึ่งหากอาคารต้องรองรับแรงเพ่ิมเติมในอนาคต เช่น 
แรงจากแผ่นดินไหวตามอาจส่งผลให้อาคารเกิดการพังถล่มได้ ดังนั้นหากพบความเสียหาย ของอาคาร
โครงสร้างไม้ในการส ารวจความเสียหายขั้นต้น จะพิจารณาว่าอาคารนั้นมีความเสียหายในระดับรุนแรง (สีแดง) 
เพ่ือป้องกันอันตรายจากการพังถล่มของอาคารหากยังมีการใช้งานอาคารต่อไป และเพ่ือให้มีการด าเนินการ
ตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเพ่ือยืนยันความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร โดยหลักเกณฑ์ดังที่
กล่าวมานี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการระบุระดับความเสียหายของอาคารโครงสร้างไม้ซึ่งอยู่ในข้อ 5   
ของแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ 

อาคารโครงสร้างอิฐก่อ 

อาคารโครงสร้างอิฐก่อส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นชนิดไม่มีการเสริมเหล็กโดยมีผนังก่อสร้างด้วย
อิฐมอญ อิฐบล็อก หรืออิฐบล็อกประสาน และท าหน้าที่รับน้ าหนักจากคาน พ้ืน หรือหลังคาที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ประเภทอ่ืน เช่น ไม้หรือเหล็กรูปพรรณ เป็นต้น การพังทลายของอาคารโครงสร้างอิฐก่อส่วนใหญ่จะเป็นผล
เนื่องมาจากการเอนออกจากระนาบ (out-of-plane) ของผนังก่ออิฐ โดยความเสียหายเริ่มต้นจากผนัง           
เกิดการแตกร้าวในแนวทแยง (diagonal cracks) เป็นรูปขั้นบันไดตามแนวของปูนก่อซึ่งเป็นผลจาก
แรงสั่นสะเทือนในช่วงเริ่มต้น หากการสั่นสะเทียนมีความรุนแรงไม่มาก รอยแตกร้าวนี้จะไม่ส่งผลต่อ
เสถียรภาพของผนังเนื่องจากน้ าหนักของผนังยังคงสามารถยึดรั้งรอยแตกร้าวไว้ได้ แต่หากการสั่นสะเทือน          
มีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลให้รอยแตกร้าวกว้างมากขึ้นจนผนังไม่สามารถคงสภาพอยู่ในระนาบต่อไปได้          
ท าให้ผนังส่วนนั้นเกิดการพังถล่มลงมาซึ่งส่งผลให้อาคารบางส่วนหรือทั้งหมดพังถล่ม 

ในการตรวจสอบความเสียหายขั้นต้นของอาคารโครงสร้างอิฐก่อ นอกจากจะพิจารณาจาก                 
รอยแตกร้าวในแนวทแยงขนาดใหญ่ที่ผนังและการเคลื่อนหลุดออกจากระนาบผนังแล้ว ผู้ส ารวจสามารถสังเกต
จากลักษณะความเสียหายอ่ืนๆ ของอาคารโครงสร้างอิฐก่อไดด้ังต่อไปนี้ 

 รอยแตกร้าวในแนวนอนที่ฐานผนัง 
 รอยแยกระหว่างโครงสร้างพื้นหรือหลังคาและผนังอิฐก่อ 
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 การถอนของอุปกรณ์ยึดต่างๆ ระหว่างโครงสร้างพ้ืนหรือหลังคาและผนังอิฐก่อ 
 การเอนออกจากระนาบของผนังอิฐก่อ 
เช่นเดียวกับอาคารโครงสร้างไม้ การตรวจพบความเสียหายของอาคารโครงสร้างอิฐก่อนั้น แสดงว่า

อาคารได้สูญเสียสมรรถนะในการรับแรงไปอย่างมากและอาจพังถล่มได้หากเกิดแผ่นดินไหวตามหรือมีแรง
กระท าอ่ืนๆ ในอนาคต ดังนั้น ในการส ารวจความเสียหายขั้นต้นหากพบความเสียหายของอาคารอิฐก่อตามที่
ระบุข้างต้นควรระงับการใช้งานอาคารและให้มีด าเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพ่ือรับรองความปลอดภัย
หากเจ้าของอาคารมีความประสงค์จะใช้งานอาคารต่อไป 

หมายเหตุ การใช้แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ เพ่ือระบุระดับความเสียหายของอาคารโครงสร้างอิฐก่อ           
จะใช้หลักเกณฑ์ของสภาพความเสียหายโดยรวมของอาคารเมื่อสังเกตจากภายนอก ดังนี้ 

 ข้อ 4 ในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ ส่วนการระบุระดับความเสียหายของผนังอิฐก่อ              
จะอยู่ในการส ารวจความเสียหายของส่วนประกอบอาคาร  

 ข้อ 6 ในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ จะใช้กับผนังอิฐก่อที่เป็นผนังกั้น ซึ่งไม่ใช่โครงสร้าง           
ของอาคาร   

อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โดยทั่วไปอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงข้อแข็งรับแรงดัด (rigid moment frame) 
จะมีคานเป็นโครงสร้างแนวราบ เสาเป็นโครงสร้างแนวดิ่ง และมีผนังอิฐก่อเป็นผนังกั้นทั้งภายนอกหรือ
ภายนอกอาคาร โดยลักษณะความเสียหายที่มักจะตรวจพบซึ่งผู้ตรวจสอบควรน ามาพิจารณาในการส ารวจ
ความเสียหายขั้นต้นของอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะประกอบด้วย ในรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 ลักษณะความเสียหายทั่วไปที่มักตรวจพบในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ท่ีมา: Field Guide: Rapid Post Disaster Building Usability Assessment – Earthquakes, 2014, 

New Zealand) 
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1. การเอนหลุดออกจากต าแหน่งของเสาหรืออาคารมีการโย้ 

 
2. รอยแตกร้าวทแยงเนื่องจากแรงเฉือนที่เสาหรือก าแพงรับแรงเฉือน 

 
3. การโก่งเดาะของเหล็กเสริมในเสาหรือก าแพงรับแรงเฉือน 

 
4. รอยแตกร้าวทแยงที่จุดต่อเสาและคาน 
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5. รอยแตกร้าวและการหลุดล่อนของเนื้อคอนกรีตที่บริเวณปลายคาน 

 
6. รอยแตกร้าวที่พ้ืน 

 
7. รอยแตกร้าวในผนังอิฐก่อ 

 

8. การหลุดห้อยของผนังแผ่นคอนกรีต (ถ้ามี) 

 

ส าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแผ่นพ้ืนท้องเรียบ ( flat slab) ลักษณะความเสียหายที่
ผู้ส ารวจควรน ามาพิจารณาในการส ารวจความเสียหายขั้นต้น คือ การวิบัติแบบเฉือนทะลุ และการฉีกขาดของ
แผ่นพื้นบริเวณแนวคานหรือก าแพงรับน้ าหนัก 
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ส าหรับโครงสร้างแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป (precast slab) ความเสียหายเพียงเล็กน้อยที่แผ่น พ้ืน             
อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้อาคารได้ เนื่องจากการขาดโครงสร้างส่วนเผื่อ (redundancy) ในแนว
การถ่ายเทแรง (load path) ของระบบโครงสร้าง โดยลักษณะความเสียหายที่ผู้ส ารวจควรน ามาพิจารณาใน
การส ารวจความเสียหายขั้นต้นประกอบด้วย 

1. ความเสียหายของแผ่นพื้นที่อยู่ขนานกับโครงของอาคาร 
2. รอยแตกร้าวในแนวนอนตลอดความกว้างของปีกแผ่นพื้นชนิด double-tee 
3. การฉีกขาดของแผ่นพื้นที่ปลายแผ่นบริเวณฐานรองรับ 
4. รอยแตกร้าวในแนวนอนตลอดความยาวของส่วนเอวของแผ่นพ้ืนชนิด hollowcore 
5. รอยแตกร้าวในแนวนอนตลอดความกว้างของปีกแผ่นพ้ืนชนิด hollowcore (โดยทั่วไปจะเกิดขึ้น

ในช่วง 30-60 เซนติเมตรจากฐานรองรับ) 
6. รอยแตกร้าวในแนวทแยงเนื่องจากแรงดัดหรือแรงเฉือนที่ส่วนเอวของแผ่นพื้นชนิด hollowcore 

ส าหรับโครงสร้างพ้ืนหล่อในที่รองรับด้วยแผ่นเหล็ก (steel decking) เป็นระบบพ้ืนคอนกรีต       
เสริมเหล็กที่วางอยู่บนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ซึ่งลักษณะความเสียหายที่ผู้ส ารวจควรน ามาพิจารณาในการ
ส ารวจความเสียหายขั้นต้น คือ การฉีกขาดของแผ่นพื้นและคานเหล็กรูปพรรณ 

รายละเอียดความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะใช้เป็นข้อมูล
ของจุดที่ผู้ส ารวจควรตรวจสอบเมื่อท าการส ารวจจริงในสนาม ส่วนการระบุความรุนแรงของความเสียหายจะ
อธิบายในหัวข้อถัดไป 

การระบุระดับความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้มีความเหนียว ท าให้โครงสร้าง
สามารถรองรับความเสียหายได้มากจนกว่าจะเกิดการพังถล่ม ซึ่งแตกต่างกับโครงสร้างไม้หรือโครงสร้างอิฐก่อ
ที่อาจเกิดการพังทลายได้หากตรวจพบความเสียหายที่เพียงเล็กน้อย ดังนั้น ในการตรวจสอบความเสียหาย
ขั้นต้นของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจึงสามารแบ่งระดับความเสียหายของโครงสร้างออกเป็น 3 ระดับ            
ซ่ึงสอดคล้องกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ไม่มีความเสียหายหรือเสียหายเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการรับน้ าหนัก
ของอาคารแม้จะต้องรองรับแรงแผ่นดินไหวตามหรือแรงอ่ืนๆ ในอนาคต โดยลักษณะของความเสียหายใน
ระดับนี้จะใช้กับชิ้นส่วนโครงสร้างที่ไม่พบรอยแตกร้าวหรือมีรอยแตกร้าวขนาดเล็กมาก (hair crack) เกิดที่ผิว
ของชิ้นส่วนโครงสร้าง 

ระดับที่ 2 มีความเสียหายปานกลาง ซึ่งอาจไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการรับน้ าหนักของอาคาร     
เมื่อต้องรองรับแรงแผ่นดินไหวตามหรือแรงอ่ืนๆ ในอนาคต แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการร่วงหล่น      
ของชิ้นส่วนวัสดุ โดยลักษณะของความเสียหายในระดับนี้จะใช้กับชิ้นส่วนโครงสร้างที่เกิดรอยแตกร้าวที่เห็น   
ได้ชัดเจนแต่ยังไม่เห็นเหล็กเสริมและรอยแตกร้าวอาจมีความลึกตลอดหน้าตัดได้ โดยโครงสร้างคอนกรีต   
เสริมเหล็กที่มีความเสียหายระดับนี้ยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้แต่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด     
อีกครั้งเพื่อยืนยันความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป 

ระดับที่ 3 มีความเสียหายรุนแรง ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะในการรับน้ าหนักของอาคารและอาคาร   
อาจเกิดการพังถล่มได้เมื่อต้องรองรับแรงแผ่นดินไหวตามหรือแรงอ่ืนๆ ในอนาคต โดยลักษณะของ          
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ความเสียหายในระดับนี้จะใช้กับชิ้นส่วนโครงสร้างที่มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือมีการหลุดร่อนของ          
เนื้อคอนกรีตขนาดใหญ่จนสามารถเห็นเหล็กเสริมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเหล็กเสริมอาจเกิดการโก่งเดาะด้วย 
ซ่ึงบ่งบอกว่าชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นๆ ได้สูญเสียก าลังในการรับแรงไปอย่างมาก โดยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่มีความเสียหายระดับนี้จะถูกห้ามให้ใช้งานเพ่ือป้องกันภัยจากการพังถล่ม และต้องได้รับการตรวจสอบ       
โดยละเอียดอีกครั้ งโดยวิศวกรเพ่ือประเมินถึงความจ าเป็นหากต้องรื้ อถอนอาคารหรือก าหนดวิธี                    
ในการซ่อมแซมให้อาคารมีความปลอดภัยเพียงพอหากต้องการใช้งานอาคารต่อไป 

หลักเกณฑ์ในการแบ่งระดับความเสียหายข้างบนนี้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กทั่วๆ ไป แต่ในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในการพิจารณาระดับ
ความเสียหายของโครงสร้างประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย พ้ืน คาน เสา และก าแพงรับแรง ซึ่งอยู่ในข้อ 5 
ของแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ โดยมีรายละเอียดการพิจารณาระดับความเสียหายของโครงสร้างแต่ละ
ประเภทตามที่ได้สรุปไว้ในตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2* รายละเอียดการพิจารณาระดับความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละชนิด 

ชนิด
โครงสร้าง 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

ระดับความเสียหาย 

ไม่มี/มีเล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง 

พื้น 

 ผิวพ้ืน
ด้านบน/ล่าง 

 ผิวพ้ืนรอบๆ 
เสา 

 รอยต่อ
ระหว่างพื้น
และคาน 

 ไม่มีรอยแตกร้าว  
 รอยแตกร้าวมีความ

กว้างน้อยกว่า 1 
มิลลิเมตร  

[รูปที่ 9(ก) 10(ก)        
11(ก) 12(ก) และ13(ก)] 

 รอยแตกร้าวมีความ
กว้างระหว่าง 1 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
5 มิลลิเมตร 

 มีการแตกหักของเนื้อ
คอนกรีตในจุดเล็กๆ 
จนอาจเห็นเหล็กเสริม
ได้ 

[รูปที่ 9(ข) 10(ข) 11(ข) 
12(ข) และ 13(ข)] 

 รอยแตกร้าวมีความ
กว้างมากกว่า 5 
มิลลิเมตร 

 มีการปริแตกของ
คอนกรีตเป็นบริเวณ
กว้างจนเห็นเหล็ก
เสริมได้อย่างชัดเจน 

 มีการโก่งเดาะของ
เหล็กเสริม 

 มีการแตกหักของ
แกนกลางเนื้อ
คอนกรีต 

[รูปที่ 9(ค) 10(ค) 11(ค) 
12(ค) และ 13(ค)] 

คาน 

 ช่วงกลาง
คาน 

 รอยต่อ
ระหว่างคาน
และเสา 
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ตารางท่ี 2* (ต่อ) รายละเอียดการพิจารณาระดับความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
แต่ละชนิด 

ชนิด
โครงสร้าง 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

ระดับความเสียหาย 

ไม่มี/มีเล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง 

เสา  ช่วงเสา 
 

 ไม่มีรอยแตกร้าว 
 รอยแตกร้าวมีความ

กว้างน้อยกว่า 0.2 
มิลลิเมตร 

[รูปที่ 14(ก)] 

 รอยแตกร้าวมีความ
กว้างระหว่าง 0.2 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 2 
มิลลิเมตร 

[รูปที่ 14(ข)] 

 รอยแตกร้าวมีความ
กว้างมากกว่า 2 
มิลลิเมตร 

 มีการปริแตกของ
คอนกรีตเป็นบริเวณ
กว้างจนเห็นเหล็ก
เสริมได้อย่างชัดเจน 

 มีการโก่งเดาะของ
เหล็กเสริม 

 มีการแตกหักของ
แกนกลางเนื้อ
คอนกรีต 

[รูปที่ 14(ค)] 

เสา 

 จุดต่อเสา
คาน 

 

 ไม่มีรอยแตกร้าวทแยง
เนื่องจากแรงเฉือน 
(diagonal crack) 

 รอยแตกร้าวทแยงมี
ความกว้างน้อยกว่า 0.2 
มิลลิเมตร 

 [รูปที่ 15(ก)] 

 มีการหลุดร่อนเพียง
บางส่วนของคอนกรีต
บริเวณจุดต่อ 

 รอยแตกร้าวทแยงมี
ความกว้างมากกว่า 
0.2 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 2 มิลลิเมตร 

 [รูปที่ 15(ข)] 

 รอยแตกร้าวทแยงมี
ความกว้างมากกว่า 2 
มิลลิเมตร 

 มีการหลุดร่อนขนาด
ใหญ่ของคอนกรีต
บริเวณจุดต่อ 

 มีการโก่งเดาะของ
เหล็กเสริม 

 มีการแตกหักของ
แกนกลางเนื้อ
คอนกรีต 

 [รูปที่ 15(ค)] 
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ตารางท่ี 2* (ต่อ) รายละเอียดการพิจารณาระดับความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
แต่ละชนิด 

ชนิด
โครงสร้าง 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

ระดับความเสียหาย 

ไม่มี/มีเล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง 

ก าแพงรับ
แรง 

 โดยทั่วไป  ไม่มีรอยแตกร้าว 
 รอยแตกร้าวมีความ

กว้างน้อยกว่า 1 
มิลลิเมตร 

 [รูปที่ 16(ก)] 

 รอยแตกร้าวมีความ
กว้างระหว่าง 1 
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
2 มิลลิเมตร 

 [รูปที่ 16(ข)] 

 รอยแตกร้าวมีความ
กว้างมากกว่า 2 
มิลลิเมตร 

 มีการปริแตกของ
คอนกรีตเป็นบริเวณ
กว้างจนเห็นเหล็ก
เสริมได้อย่างชัดเจน 

 มีการโก่งเดาะของ
เหล็กเสริม 

 มีการแตกหักของ
แกนกลางเนื้อ
คอนกรีต 

 [รูปที่ 16(ค)] 

*ทีม่า: Quick Inspection Manual for Damaged Reinforced Concrete Buildings due to Earthquakes 
(2002), National Institute of Land and Infrastructure Management. 

 
รูปที่ 9 รูปตัวอย่างลักษณะความเสียหายแต่ละระดับของโครงสร้างพื้นที่ผิวด้านบนหรือผิวด้านล่าง 

 
รูปที่ 10 รูปตัวอย่างลักษณะความเสียหายแต่ละระดับของโครงสร้างพื้นรอบๆ เสา 

(ก) ระดับ “ไม่มี/เล็กน้อย” (ข) ระดับ “ปานกลาง” (ค) ระดับ “รุนแรง” 

(ก) ระดับ “ไม่มี/เล็กน้อย” (ข) ระดับ “ปานกลาง” (ค) ระดับ “รุนแรง” 
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รูปที่ 11 รูปตัวอย่างลักษณะความเสียหายแต่ละระดับของโครงสร้างพื้นบริเวณรอยต่อระหว่างพ้ืนและคาน 

รูปที่ 12 รูปตัวอย่างลักษณะความเสียหายแต่ละระดับของโครงสร้างคานช่วงกลางคาน 

รูปที่ 13 รูปตัวอย่างลักษณะความเสียหายแต่ละระดับของโครงสร้างคานบริเวณรอยต่อระหว่างคานและเสา 

รูปที่ 14 รูปตัวอย่างลักษณะความเสียหายแต่ละระดับของโครงสร้างเสาบริเวณช่วงกลางเสา 

(ก) ระดับ “ไม่มี/เล็กน้อย” (ข) ระดับ “ปานกลาง” (ค) ระดับ “รุนแรง” 

(ก) ระดับ “ไม่มี/เล็กน้อย” (ข) ระดับ “ปานกลาง” (ค) ระดับ “รุนแรง” 

(ก) ระดับ “ไม่มี/เล็กน้อย” (ข) ระดับ “ปานกลาง” (ค) ระดับ “รุนแรง” 

(ก) ระดับ “ไม่มี/เล็กน้อย” (ข) ระดับ “ปานกลาง” (ค) ระดับ “รุนแรง” 
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รูปที่ 15 รูปตัวอย่างลักษณะความเสียหายแต่ละระดับของโครงสร้างเสาบริเวณจุดต่อเสา-คาน 

รูปที่ 16 รูปตัวอย่างลักษณะความเสียหายแต่ละระดับของก าแพงรับแรง 

เนื่องจากระดับความรุนแรงของรอยแตกร้าวตามตารางที่ 2 จะพิจารณาจากขนาดความกว้างของ  
รอยแตกร้าวซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของโครงสร้าง ได้แก่ พ้ืน คาน เสา และก าแพงรับแรง  โดยชิ้นส่วน
โครงสร้างรับแรงดัดจะมีขนาดของรอยแตกร้าวในแต่ละระดับความเสียหายมากกว่าชิ้นส่วนโครงสร้าง         
รับแรงอัดและรับแรงเฉือน แต่ขนาดความกว้างของรอยแตกร้าวตามที่ระบุในตารางข้างต้นนี้ เป็นเพียงค่าที่ใช้
อ้างอิงในกรณีที่ผู้ส ารวจไม่สามารถตัดสินระดับความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างได้เท่านั้น ในกรณีที่       
รอยแตกร้าวมีเนื้อคอนกรีตหลุดร่วงออกมาเพียงเล็กน้อย หรือรอยปริแตกของเนื้อคอนกรีตมีความยาว       
น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ผู้ส ารวจจะไม่น าความเสียหายดังกล่าวมาพิจารณาในการประเมินระดับความเสียหาย
ของโครงสร้างอาคารก็ได ้

ในบางกรณี หากชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถูกปกปิดด้วยปูนฉาบหรือวัสดุปิดผิวอ่ืนๆ    
และผู้ส ารวจไม่สามารถตรวจสอบความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นได้ ให้ผู้ส ารวจ
กะเทาะปูนฉาบหรือลอกวัสดุปิดผิวออกแล้วท าการประเมินความเสียหาย แต่ถ้าหากไม่สามารถกะเทาะปูนฉาบ
หรือลอกวัสดุปิดผิวได้ให้ผู้ส ารวจประเมินความเสียหายของปูนฉาบและวัสดุปิดผิวแทน 

อาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

โดยทั่วไปอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ อาคารโครงแกงแนง 
(braced frame) และอาคารโครงรับโมเมนต์ดัด (moment-resisting frame) โดยการตรวจสอบความ
เสียหายอาคารโครงแกงแนงจะพิจารณาจากความเสียหายที่ต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ การฉีกขาดหรือการโก่งเดาะ
ของแกงแนง การฉีกขาดของสลักยึดหรือรอยเชื่อมที่จุดต่อของแกงแนง และการโก่งเดาะของเสา 

ส่วนอาคารโครงรับโมเมนต์ดัด เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาคารจะเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น 
(story drift) อย่างมากจนอาจส่งผลให้เกิดการคราก (yielding) การโก่งเดาะ (buckling) หรือการฉีกขาด 
(fracture) ที่ตัวชิ้นส่วนโครงสร้างเองหรือทีจุ่ดต่อ (connection) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะพบความเสียหายที่คาน 

(ก) ระดับ “ไม่มี/เล็กน้อย” (ข) ระดับ “ปานกลาง” (ค) ระดับ “รุนแรง” 

(ก) ระดับ “ไม่มี/เล็กน้อย” (ข) ระดับ “ปานกลาง” (ค) ระดับ “รุนแรง” 
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(girder) เสา (column) บริเวณถ่ายเทแรงระหว่างคาน-เสา (panel zone) รอยเชื่อมระหว่างคานและเสา
(Weld) แผ่นเหล็กรับแรงเฉือน (shear tab) ที่ยึดระหว่างส่วนเอวของคานและส่วนปีกของเสา รอยเชื่อมต่อ
ของชิ้นส่วนโครงสร้าง (splice) แผ่นเหล็กที่ฐานรองรับ (base plate) และจุดอ่ืนๆ ตามแสดงอยู่ในรูปที่ 17  

 
รูปที่ 17 ต าแหน่งที่มักจะได้รับความเสียหายของโครงเหล็กรับแรงดัด (ท่ีมา: FEMA-352) 

โดยในการตรวจสอบความเสียหายขั้นต้นอาคารโครงสร้างเหล็กรับโมเมนต์ดัดจะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ลักษณะความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

 คานเหล็ก (Girder) 
ความเสียหายของคานเหล็กรูปพรรณที่มักจะตรวจพบหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่ การคราก 

การโก่งเดาะ หรือการฉีกขาดที่ส่วนปีกของคานหรือใกล้กับจุดต่อระหว่างเสา - คาน โดยมีลักษณะของ       
ความเสียหายสรุปได้ตามตารางที่ 3 และรูปที่ 18 

ตารางท่ี 3 ลักษณะความเสียหายของคานเหล็กรูปพรรณ 

ชนิด ค าอธิบาย 

G1 การโก่งเดาะที่ปีกคาน (ปีกบนหรือปีกล่างก็ได้) 

G2 การครากที่ปีกคาน (ปีกบนหรือปีกล่างก็ได้) 

G3 การฉีกขาดที่ปีกคานบริเวณใกล้รอยเชื่อม (ปีกบนหรือปีกล่างก็ได้) 

G4 การฉีกขาดที่ปีกคานบริเวณห่างจากรอยเชื่อม (ปีกบนหรือปีกล่างก็ได้) 

G5 การครากหรือการโก่งเดาะที่ส่วนเอวของคาน 

G6 การฉีกขาดที่ส่วนเอวของคาน 

G7 การโก่งเดาะด้านข้างเนื่องจากแรงบิดของหน้าตัดคาน 

 รอยเช่ือมต่อของช้ินส่วนโครงสร้าง  

แผ่นเหล็กรับแรงเฉือน  
คาน  

เสา 

แผ่นเหล็กเสริมความหนา 

แผ่นเหล็กท่ีฐานรองรับ 

บริเวณถ่ายเทแรงระหว่างคาน-เสา 

รอยเช่ือมระหว่างคานและเสา 
แผ่นเหล็กถ่ายเทแรง  
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รูปที่ 18 ลักษณะความเสียหายของคานเหล็กรูปพรรณ (ท่ีมา: FEMA-352)  

ในอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่ก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวความเสียหาย
ของคานเหล็กอาจเริ่มต้นจากการโก่งเดาะที่ปีกคาน (G1) หรือการครากที่ปีกคาน (G2) หรือการโก่งเดาะ
ด้านข้างเนื่องจากแรงบิด (G7) ของหน้าตัดคาน โดยเมื่อคานเกิดการโก่งเดาะที่ปีกคาน (G1) คานจะสูญเสีย
ความสามารถในการพัฒนาก าลังจนถึงขีดสูงสุดในช่วงพลาสติก (plastic strength) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
การโก่งเดาะที่ส่วนเอว (G5) ร่วมด้วย และเมื่อคานที่มีส่วนปีกเกิดการโก่งเดาะยังคงสั่นไหวต่อไปเรื่อยๆ       
แรงเค้นเฉพาะจุด (localized secondary stresses) ที่ส่วนปีกจะเพ่ิมขึ้นจนก่อให้เกิดการฉีกขาดที่ส่วนปีก 
(G4) เนื่องจากการล้า (fatigue) และเมื่อส่วนปีกเริ่มการฉีกขาดก าลังในการรับแรงดึงของส่วนปีกของคาน     
ก็จะลดลงไปด้วยเช่นกัน จึงยิ่งท าให้ก าลังของหน้าตัดคานลดลงไปอีก ส่วนการครากที่ปีกคาน (G2)         
มักจะตรวจสอบได้ยากและหากเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลต่อการพัฒนาก าลังของคานเหล็ก ส่วนการโก่งเดาะ
ด้านข้างเนื่องจากแรงบิด (G7) เป็นความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวมของอาคารเนื่องจาก
คานเหล็กจะเกิดการเคลื่อนที่หลุดออกจากระนาบรับแรง 

ต าแหน่งรอยเชื่อมระหว่างคานและเสาเป็นอีกจุดหนึ่งที่มักจะเกิดความเสียหายได้เมื่อเกิด
แผ่นดินไหว และหากวัสดุเชื่อมที่ใช้เป็นชนิดที่มีก าลังในการต้านทานแรงฉีกขาดที่ต่ า (low notch-toughness) 
อาจก่อให้เกิดการฉีกขาดที่ปีกคานบริเวณใกล้รอยเชื่อม (G3) หรือการฉีกขาดที่ส่วนเอว (G6) ได้ซึ่งเป็นการฉีก
ขาดท่ีต่อเนื่องมาจากการฉีกขาดของรอยเชื่อม ท าให้หน้าตัดของคานสูญเสียก าลังในการรับแรงดึงซึ่งเป็นผลให้
ก าลังในการถ่ายเทแรงทางข้างของโครงสร้างและความแข็งแรงของจุดต่อลดลง 

 เสาเหล็ก (Column) 
ความเสียหายของเสาเหล็กจะส่งผลให้ความสามารถในการรับน้ าหนักเนื่องจากแรงโน้มถ่วง    

และการต้านทานแรงทางข้างของโครงสร้างลดลง โดยทั่วไปลักษณะของความเสียหายเนื่องจากแรงแผ่นดินไหว
ของเสาเหล็กที่มักจะตรวจพบสามารถแบ่งได้ 7 ประเภท ตามรายละเอียดในตารางที่ 4 และในรูปที่ 19 

 

 

G4 
G1 

G5 

G3 G6 

G2 
G7 
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ตารางท่ี 4 ลักษณะความเสียหายของเสาเหล็กรูปพรรณ 

ชนิด ค าอธิบาย 

C1 รอยแตกร้าวที่ผิวของส่วนปีก 

C2 เนื้อเหล็กของส่วนปีกเกิดการฉีกหลุดออกมามีลักษณะเป็นหลุม 

C3 รอยฉีกขาดทีส่่วนปีกบริเวณใกล้รอยเชื่อม  

C4 รอยฉีกขาดที่ส่วนปีกบริเวณที่ติดกับรอยเชื่อม  

C5 การฉีกขาดเป็นแผ่น (lamellar tearing) ที่ส่วนปีก 

C6 การโก่งเดาะของส่วนปีก 

C7 การวิบัติบริเวณจุดต่อทาบเสาเหล็ก (splice) 

C8 การโก่งเดาะด้านข้าง 

 

รูปที่ 19 ลักษณะความเสียหายของเสาเหล็กรูปพรรณ (ท่ีมา: FEMA-352) 
รอยแตกร้าวที่ผิวของส่วนปีก (C1) เป็นรอยแตกร้าวขนาดเล็กและมีความลึกไม่ตลอดความหนา

ของส่วนปีกซึ่งมักจะพบบริเวณจุดที่คานเข้ามาเชื่อมต่อกับเสา รอยแตกร้าว C1  นี้จะไม่ส่งผลให้ก าลังของ    
เสาเหล็กลดลงอย่างทันทีทันใด แต่รอยแตกร้าวอาจพัฒนาไปสู่ความเสียหายในระดับที่รุนแรงมากได้หากต้อง
รองรับแรงดึงปริมาณมากซ่ึงเป็นผลจากการเกิดแผ่นดินไหวตาม 

การฉีกขาดหลุดออกมาเป็นหลุม (C2) จะเป็นความเสียหายที่เกิดต่อเนื่องมาจากรอยแตกร้าว C1 
โดยเมื่อรอยแตกร้าวมีความยาวมากขึ้นแต่ไม่ทะลุสู่ผิวอีกฝั่งหนึ่งของส่วนปีกท าให้ เกิดระนาบโค้งของ         
รอยแตกร้าว จนเมื่อรอยแตกเพ่ิมขึ้นถึงผิวเดิมของส่วนปีกเนื้อเหล็กจะหลุดออกมามีลักษณะเป็นหลุม (divot 
หรือ nugget) ความเสียหาย C2 นี้ถ้าเกิดบริเวณจุดต่อระหว่างเสาและปีกคานด้านล่างจะท าให้ประสิทธิภาพ
ในการถ่ายเทแรงดัดจากคานสู่ เสาลดลงเนื่องจากจุดเชื่อมต่อขาดความต่อเนื่อง และหากการฉีกขาด             
มีขนาดใหญ่จะส่งผลต่อก าลังรับแรงอัดและแรงดัดของเสาเหล็กเองด้วย 

การฉีกขาดที่ส่วนปีกบริเวณใกล้รอยเชื่อม (C3) และบริเวณที่ติดกับรอยเชื่อม (C4) จะเป็น     
รอยแตกร้าวที่ลึกทะลุจากผิวด้านบนจนถึงผิวด้านล่างส่วนปีก โดยความเสียหาย C3 และ C4 นี้จะส่งผลให้
ก าลังรับแรงดึงของส่วนปีกลดลงและอาจพัฒนาไปสู่ความเสียหายที่รุนแรงกว่าได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวตาม 

C4 

C1 

C6 

C3 

C7 

C2 

C5 

C8 
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การฉีกขาดเป็นแผ่นที่ส่วนปีก (C5) เป็นการฉีกขาดที่มีความยาวขนานไปกับส่วนปีกท าให้มี
ลักษณะเป็นแผ่นๆ ซึ่งมักจะเกิดบริเวณแต่มีความเค้นคงค้าง (residual stresses) สูงและต้องรองรับแรงดึงสูง
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น บริเวณรอยเชื่อม เป็นต้น โดยปกติแล้วความเสียหาย C5 นี้จะไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหว 
แต่ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการฉีกขาดท่ีต่อเนื่องมากจากการฉีกขาดของรอยเชื่อม 

การโก่งเดาะของส่วนปีก (C6) จะเป็นการโก่งเดาะเฉพาะจุดที่ส่วนปีกของเสา ส่วนใหญ่มักจะเกิด
บริเวณใกล้จุดต่อระหว่างเสา-คานหรือบริเวณอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะเกิดพฤติกรรมจุดหมุนพลาสติก (plastic 
hinge) เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง โดยปกติการโก่งเดาะของปีกคานจะเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนที่สัมพัทธ์
ระหว่างชั้น (inter-story drift) มากกว่า 0.02 เรเดียน แต่ส าหรับเสาซึ่งโดยทั่วไปจะมีการยึดรั้งทางข้าง
มากกว่าคานจึงมีโอกาสเกิดการโก่งเดาะ C6 ได้น้อยกว่า ยกเว้นกรณีของอาคารที่มีพฤติกรรมคานแข็ง-เสาอ่อน 
(strong beam – weak column) หรือบริเวณฐานเสาของอาคารที่เกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น   
อย่างมาก การโก่งเดาะ C6 นี้จะส่งผลให้ก าลังรับแรงในแนวดิ่งของเสาลดลงไปอย่างมาก 

การวิบัติบริเวณจุดต่อทาบเสาเหล็ก (C7) เกิดจากการฉีกขาดของรอยเชื่อมบริเวณจุดต่อทาบเสา 
โดยเนื่องมาจากการที่เสาต้องรองรับแรงดึงอย่างมากอันเนื่องมาจากการพลิกคว่ า (overturning) ของอาคาร
หรือการเกิดแรงดัดที่สูงมากในเสา การวิบัติ C7 นี้จะส่งผลต่อเสถียรภาพโดยรวม (global stability) ของ
อาคารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาคารที่ไม่ได้รับการออกแบบให้มีระบบโครงสร้างส่วนเผื่อที่เหมาะสมจึงท าให้
โครงสร้างไม่สามารถถ่ายแรงสู่ฐานรากได้ 

การโก่งเดาะด้านข้างของเสา (C8) เกิดจากการขาดการค้ ายันด้านข้างที่เพียงพอเมื่อเสาต้อง
รองรับแรงด้านข้างหรือแรงดัดที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหว การโก่งเดาะด้านข้าง C8 นี้ส่งผลให้ก าลัง
รับแรงในแนวดิ่งของเสาลดลงไปอย่างมากและถ้าเกิดการโก่งเดาะด้านข้างอย่างมากอาจส่งผลต่อเสถียรภาพ
โดยรวม (global stability) ของอาคารอีกด้วย 

 แผ่นเหล็กรับแรงเฉือน (Shear Tab) 
แผ่นเหล็กรับแรงเฉือนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของจุดเชื่อมต่อระหว่างคานและเสาโดยท าหน้าที่

ถ่ายทอดแรงเฉือนจากคานลงสู่เสา โดยปกติความเสียหายของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือนนี้จะเกิดร่วมกับ       
ความเสียหายของส่วนประกอบอ่ืนๆ ในบริเวณจุดเชื่อมต่อ เช่น คาน เสา รอยเชื่อม และ พ้ืนที่ถ่ายเทแรง 
(panel zone) โดยลักษณะความเสียหายเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือนที่มักจะตรวจพบ
สามารถแบ่งได้ 6 ประเภท ตามรายละเอียดในตารางที่ 5 และในรูปที่ 20 

ตารางท่ี 5 ลักษณะความเสียหายของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือน 

ชนิด ค าอธิบาย 

S1 รอยแตกร้าวบางส่วนของรอยเชื่อมระหว่างเสากับแผ่นเหล็กฯ 

S2 รอยฉีกขาดของรอยเชื่อมโดยรอบแผ่นเหล็กฯ 

S3 รอยฉีกขาดของแผ่นเหล็กฯ ตามแนวสลักยึด (bolt)  

S4 การครากหรือการโก่งเดาะของแผ่นเหล็กฯ  

S5 สลักยึดหลวม เสียหาย หรือหลุดหายไป 

S6 รอยฉีกขาดตลอดความยาวของรอยเชื่อมระหว่างเสากับแผ่นเหล็กฯ 
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รูปที่ 20 ลักษณะความเสียหายของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือน (ท่ีมา: FEMA-352) 

ความเสียหายของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือนจะส่งผลให้ความสามารถในการรับน้ าหนักเนื่องจาก  
แรงโน้มถ่วงของคานเหล็กลดลงอย่างมากซึ่งอาจก่อให้เกิดการพังทลายบางส่วนได้ โดยแรงเฉือนที่เพ่ิมขึ้น 
อย่างมากจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นเหล็กรับแรงเฉือนนี้เกิดจากการที่คานและเสา มีการโก่งหมุน        
ที่ไม่เท่ากัน (differential rotation) ซึ่งเป็นผลจากความเสียหายอย่างหนักของจุดเชื่อมต่อ 

 บริเวณถ่ายเทแรงระหว่างเสา-คาน (Panel Zone) 
ความเสียหายบริเวณถ่ายเทแรงระหว่างคาน -เสา (panel zone) เป็นหนึ่งในความเสียหาย        

ที่ตรวจสอบได้ยากเนื่องจากการกีดขวางของคานเหล็กในทิศทางแกนอ่อน (weak axis) ของเสา รวมทั้ง   
ความยากในการเข้าถึงและการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเสาโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการรับน้ าหนัก คงที่
ทั้งหมดของตัวอาคาร (gravity load) ท าให้ความเสียหายนี้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมากที่สุดในบรรดา
ความเสียหายทั ้งหมด โดยลักษณะความเสียหายบริเวณถ่ายเทแรงระหว่างเสา-คานอันเนื่องมาจาก
แผ่นดินไหวที่มักจะตรวจพบสามารถแบ่งได้ 9 ประเภท ตามรายละเอียดในตารางที่ 6 และในรูปที่ 21 

ตารางท่ี 6 ลักษณะความเสียหายของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือน 

ชนิด ค าอธิบาย 

P1 การฉีกขาด การโก่งเดาะ หรือการครากของแผ่นเหล็กถ่ายเทแรง (continuity plate)  

P2 การฉีกขาดทีร่อยเชื่อมของแผ่นเหล็กถ่ายเทแรง 

P3 การครากหรือการยืดตัวที่ส่วนเอวของเสา  

P4 การฉีกขาดที่รอยเชื่อมของแผ่นเหล็กเสริมความหนา (doubler plate) 

P5 การฉีกขาดบางส่วนของแผ่นเหล็กเสริมความหนา 

P6 การฉีกขาดบางส่วนที่ส่วนเอวของเสา 

P7 การฉีกขาดตลอดความลึกที่ส่วนเอวของเสาหรือที่แผ่นเหล็กเสริมความหนา 

P8 การโก่งเดาะที่ส่วนเอวของเสา 

P9 การฉีกขาดตลอดหน้าตัดเสา 

S4 S1 

S6 

S3 S2 

S5 
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รูปที่ 21 ลักษณะความเสียหายของบริเวณถ่ายเทแรงระหว่างเสา-คาน (ท่ีมา: FEMA-352) 

รอยฉีกขาดท่ีแผ่นเหล็กถ่ายแรง (P1) หรือทีร่อยเชื่อมของแผ่นเหล็กถ่ายเทแรง (P2) อาจส่งผลกระทบ
ต่อสมรรถนะของโครงสร้างเพียงเล็กน้อยตราบที่รอยฉีกขาดนั้นไม่เกิดต่อเนื่องจนเข้าไปถึง เนื้อวัสดุของตัวเสา 
ส่วนรอยฉีกขาดที่รอยเชื่อมของแผ่นเหล็กเสริมความหนา (P4) อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผ่นเหล็กเสริม
ความหนาลดลงและรอยฉีกขาดอาจขยายเข้าไปในเนื้อวัสดุของเสาได้ด้วย 

ถึงแม้ว่าการครากเนื่องจากแรงเฉือนในบริเวณถ่ายเทแรงระหว่างเสา -คาน (P3) เป็นสิ่งที่ยอมให้
เกิดขึ้นได้ แต่การครากภายใต้การยืดตัวอย่างมากของเสาอาจส่งผลให้เกิดการงอ (kinking) ที่ปีกเสาซึ่งเป็น 
การเพ่ิมแรงเค้นในจุดต่อระหว่างเสา-คานอย่างมาก 

ส่วนการฉีกขาดที่ส่วนเอวของเสาบริเวณถ่ายเทแรง (P5 P6 และ P7) หากเกิดแผ่นดินไหวตาม     
อาจพัฒนาเป็นการฉีกขาดตลอดหน้าตัดเสา (P9) ได้ซึ่งมีความรุนแรงเทียบเท่ากับการวิบัติของรอยต่อทาบ 
ของเสา (C7) โดยเมื่อเกิดการฉีกขาดตลอดหน้าตัดเสาแล้ว เสาจะสูญเสียความสามารถในการรับแรงดึงทั้งหมด
และมีความสามารถในการถ่ายเทแรงเฉือนที่จ ากัด ซึ่งท าให้โครงสร้างสูญเสียความสามารถในการต้านทานแรง
แผ่นดินไหว 

การโก่งเดาะที่ส่วนเอวของเสาบริเวณถ่ายเทแรง (P8) อาจส่งผลให้ความต้านทานแรงเฉือนในบริเวณ
ถ่ายเทแรงลดลงไปอย่างมากซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวลดลงอย่างมากเช่นกัน 
โดยทั่วไปการโก่งเดาะในบริเวณถ่ายเทแรงนี้จะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการเสริมความแข็งแรง
อย่างแน่นหนา 

การระบุระดับความเสียหายของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

ในการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ผู้ส ารวจควรสามารถพิจารณา
ในเบื้องต้นได้ว่าความเสียหายลักษณะไหนบ้างที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารและความเสียหาย         
ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงในระดับไหน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสียหายของอาคารโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณจะน าลักษณะความเสียหายของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตามที่ ได้อธิบายข้างต้น                 
เ พียงบางลักษณะมาพิจารณา โดยดูจากลักษณะความเสียหายที่ส่ งผลกระทบต่อความสามารถ                     
ในการรับน้ าหนักคงท่ีทั้งหมดของตัวอาคารเป็นหลัก ซึ่งรายละเอียดของหลักเกณฑ์มีดังนี้ 

 
 

P4 

P8 

P5, P6 P3 

P2 

P7 P1 

P9 
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ระดับที่ 1 ไม่มีความเสียหายหรือมีความเสียหายเพียงเล็กน้อย  
อาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่จะพิจารณาว่าไม่มีความเสียหายหรือมีความเสียหาย          

เพียงเล็กน้อยคืออาคารที่ไม่ตรวจพบความเสียหายตามที่ระบุในเงื่อนไขของอาคารที่มีความเสียหายปานกลาง
และอาคารที่มีความเสียหายรุนแรง 

ระดับที่ 2 มีความเสียหายปานกลาง  
อาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่จะพิจารณาว่ามีความเสียหายปานกลางคืออาคารที่มี

ส่วนประกอบอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักและปรากฏลักษณะความเสียหายของโครงสร้างดังต่อไปนี้
ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ โดยเป็นความเสียหายที่สามารถได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น  

 จุดต่อของคานใดคานหนึ่งมีความเสียหายของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือนประเภท S3 S5 และ S6   
 คานเหล็กหลุดออกจากฐานรองรับ 
 เสาเหล็กมีความเสียหายประเภท C7 และความเสียหายบริเวณถ่ายเทแรงประเภท P7 

ระดับที่ 3 มีความเสียหายรุนแรง  
อาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่จะพิจารณาว่ามีความเสียหายรุนแรงคืออาคารปรากฏลักษณะ

ความเสียหายของโครงสร้างดังต่อไปนี้ 
 อาคารมีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (interstory drift) ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมากกว่า 1 

เปอร์เซ็นต์ หรือ 
 อาคารปรากฏความเสียหายประเภท G7 C3 C6 C7 S3 S4 S5 S6 P6 P7 หรือ P9 ตั้งแต่

สองต าแหน่งขึ้นไปท่ีชั้นใดชั้นหนึ่ง 

ในการระบุระดับความเสียหายด้วยแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ ส าหรับโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
จะใช้หลักเกณฑต์ามที่ได้อธิบายข้างต้นนี้ซึ่งจะอยู่ในข้อ 5 ส าหรับโครงสร้างเหล็กรูปพรรณในแบบส ารวจความ
เสียหายขั้นต้นฯ แต่ผู้ส ารวจควรตระหนักว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไปเพ่ือให้ผู้ส ารวจที่
ไม่ใช่วิศวกรโครงสร้างหรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการส ารวจความเสียหายของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
สามารถท าการประเมินระดับความเสียหายในขั้นต้นได้ แต่หากผู้ส ารวจเป็นวิศวกรหรือเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญสามารถใช้วิจารณญาณประกอบหลักเกณฑ์ข้างต้นนี้เพ่ือให้ผลการประเมินมีความปลอดภัยมากข้ึนได้ 

ส าหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณชนิดโครงแกงแนง สามารถใช้หลักเกณฑ์การระบุระดับ    
ความเสียหายตามที่กล่าวข้างต้นได้เช่นกัน 
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ข้ันตอนปฏิบัติในการส ารวจความเสียหายข้ันต้น 
การเตรียมความพร้อมก่อนออกส ารวจความเสียหาย 

ก่อนออกส ารวจอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว ผู้ส ารวจทุกคนควรมีการเตรียมความ
พร้อมโดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแผนการส ารวจจากผู้มีอ านาจสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นผู้ส ารวจควรมีการเตรียมสิ่งของและเครื่องมือที่มีความจ าเป็นในระหว่าง
การส ารวจด้วย โดยสิ่งต่างๆ เหล่านั้นประกอบด้วย 

 เอกสารสรุปข้อมูลส าคัญในการส ารวจ เช่น ข้อก าหนดในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
วิธีการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 

 เอกสารสรุปข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับเจ้าของอาคาร เช่น ข้อมูลของหน่วยงานหรือผู้ที่สามารถติดต่อ
ได้หากต้องการความช่วยเหลือต่างๆ 

 บัตรประจ าตัวผู้ส ารวจ 
 แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ  
 ป้ายประกาศระดับความเสียหายและเทปกาว 
 อุปกรณ์ส านักงาน ได้แก่ 

o กระดานรองเขียนพร้อมคลิปหนีบ 
o ซองพลาสติกเพ่ือป้องกันเอกสารที่ใช้ในระหว่างการส ารวจ 
o ปากกาลูกลื่น 
o ปากกาชนิดหมึกถาวร ส าหรับใช้เขียนข้อมูลในป้ายประกาศฯ  
o เครื่องเย็บกระดาษและลูกเย็บ 
o หมุดปักและซองพลาสติกส าหรับใส่ป้ายประกาศฯ 
o กรรไกร 
o อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB 

 เทปก้ันเขต ส าหรับใช้กั้นบริเวณท่ีเป็นอันตราย 
 แผนที่แสดงถนนหรือเส้นทางสัญจรในบริเวณท่ีท าการส ารวจ 
 ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลเฉพาะของอาคาร 
 หมวกนิรภัย ชุดที่มองเห็นได้ในระยะไกล และรองเท้านิรภัย  
 ชุดป้องกันส่วนบุคคลอ่ืนๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากป้องกันฝุ่น ชุดกันฝน 
 โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ และอุปกรณ์ชาร์จไฟ 
 กล้องถ่ายรูปอิเล็กทรอนิคส์ 
 ไฟฉายและแบตเตอรี่ 
 ตลับเมตรและค้อนหัวหงอน 
 กล้องส่องทางไกล 
 เครื่องระบุต าแหน่ง GPS 
 ชุดปฐมพยาบาล 
 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็ปเล็ต (ถ้าจ าเป็น) 
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การส ารวจความเสียหายขั้นต้นจากภายนอกอาคาร  

โดยทั่วไปก่อนเข้าท าการส ารวจภายในอาคาร ผู้ส ารวจควรประเมินความเสียหายในขั้นต้นจากถนน
ด้านหน้าอาคารก่อนเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ส ารวจเข้าสู่ ภายในตัวอาคารที่เสียหาย         
โดยผู้ส ารวจควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบสภาพโดยรอบอาคาร (ข้อ 3 ในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ) โดยผู้ส ารวจควร
สังเกตจากสิ่งเหล่านี้ 
 สภาพของอาคารข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายและ

อาจพังถล่มลงมาทับอาคารที่ก าลังตรวจสอบในรูปที่ 22(ก) การร่วงหล่นของเศษวัสดุจาก
อาคารข้างเคียงในรูปที่ 22(ข) เนินเขาหรือภูเขาที่อาจถล่มลงมาในรูปที่ 22(ค) หรือต้นไม้ที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้  

 
รูปที่ 22 รูปตัวอย่างสภาพโดยรอบอาคารที่อาจเป็นอันตราย 

 ความเสียหายของระดับถนนเมื่อเทียบกับโครงสร้างอาคาร  
 สภาพของความลาดชันหรือการเกิดรอยแยกของพ้ืนดินบริเวณรอบอาคารในรูปที่ 23 

(ก) อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายและ
อาจพังถล่มลงมาทับอาคารที่ตรวจสอบได้ 

(ข) การร่วงหล่นของเศษวัสดุจาก
อาคารข้างเคียง 

(ค) เนินเขาใกล้อาคารพังถล่มลงมา 
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รูปที่ 23 รูปตัวอย่างการทรุดตัวของพ้ืนดินบริเวณท่ีตั้งอาคาร 

 ภัยอ่ืนๆ โดยรอบอาคาร เช่น การรั่วไหลของสารเคมี การฉีกขาดของสายไฟ หรือการรั่วไหล
ของก๊าซ 

2. ประเมินความเสียหายขั้นต้นของตัวอาคารจากภายนอก (ข้อ 4 ในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ) 
โดยสิ่งที่ผู้ส ารวจควรสังเกตมีดังนี้ 
 การยุบของตัวอาคารในบางส่วนหรือทั้งหมดในรูปที่ 24 

 
รูปที่ 24 รูปตัวอย่างอาคารพังทลายบางส่วนหรือทั้งหมด 

 การเคลื่อนหลุดออกจากฐานรากในรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 รูปตัวอย่างอาคารเคลื่อนหลุดออกจากฐานราก 

 ตัวอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคารเกิดการเอียงตัวในรูปที่ 26 

 
รูปที่ 26 รูปตัวอย่างการเอียงตัวของชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด 
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 การทรุดตัวที่เห็นได้ชัดเจนหรือการแตกร้าวของฐานรากอาคารในรูปที่ 27 

 
รูปที่ 27 รูปตัวอย่างการทรุดตัวที่เห็นได้ชัดเจน 

 อันตรายจากการร่วงหล่นของชิ้นส่วนอาคาร เช่น ส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมา หน้าต่าง    
หรือระเบียงท่ีช ารุด  

 การเคลื่อนตัวหรือการเกิดรอยแยกของพ้ืนดินบริเวณใต้อาคารและโดยรอบข้างอาคาร          
หรือมีความเสียหายของฐานรากอาคาร 

3. เดินส ารวจรอบอาคารให้ไกลสุดเท่าที่จะท าได้และตรวจสอบความต่างระดับในแต่ละจุด 
หากผู้ส ารวจตรวจพบลักษณะความเสียหายของสภาพโดยรอบอาคารตามที่ได้กล่าวมานี้อย่างใดอย่าง

หนึ่งจะถือว่าอาคารที่ท าการส ารวจมีสภาพที่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน ซึ่งในแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ 
จะระบุลักษณะความเสียหายเหล่านี้เป็นสีแดง (ห้ามใช้งานอาคาร) และผู้ตรวจไม่ควรเข้าไปในอาคาร            
แต่หากตรวจไม่พบความเสียหายเหล่านี้ ให้เข้าท าการส ารวจความเสียหายภายในอาคารต่อไป แต่ทั้งนี้             
ผู้ส ารวจควรมั่นใจว่าเส้นทางเข้า-ออกอาคารนั้นมีปลอดภัยเพียงพอ 

การเข้าส ารวจความเสียหายภายในอาคาร  

โดยทั่วไปขั้นตอนการประเมินความเสียหายภายในอาคารแต่ละหลังจะแตกต่างกันไปพอที่จะสรุป  
เป็นขั้นตอนได้ดังนี ้

1. เข้าส ารวจในแต่ละห้อง แต่ถ้าจ านวนห้องมีมากเกินไป ให้ผู้ส ารวจก าหนดห้องตัวแทนเพ่ือใช้     
ในการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ห้องที่อยู่ชั้นล่าง ชั้นตรงกลาง และชั้นบนสุดของอาคาร                
ซ่ึงอยู่บริเวณกลางอาคารและด้านข้างอาคาร 

2. หากเป็นไปได้ ให้เลื่อนฝ้าเพดานออกเพ่ือตรวจสอบชิ้นส่วนโครงสร้างที่ไม่สามารถมองเห็นได ้
3. ตรวจสอบในช่องบันได ห้องเครื่องต่างๆ และพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ที่ เข้าถึงได้ เ พ่ือตรวจสอบ                 

ระบบของโครงสร้างอาคาร 
โดยการส ารวจความเสียหายขั้นต้นภายในอาคารนั้น ผู้ส ารวจควรสังเกตจากสิ่งเหล่านี้ 

 ความเสียหายของระบบโครงสร้างรับน้ าหนักบรรทุกเนื่องจากแรงโน้มถ่วง โดยสังเกตจาก    
ความเสียหายของโครงสร้างพ้ืน โครงสร้างหลังคา คาน และเสา รวมทั้งผนังอิฐก่อส าหรับอาคาร
โครงสร้างอิฐก่อ 

 ความเสียหายของระบบโครงสร้างรับแรงกระท าด้านข้าง โดยดูจาก 
o การแตกร้าวของผนังรับแรง (bearing wall) 
o การหลุดหรือการฉีกขาดของจุดต่อระหว่างเสาและคานคอนกรีต  
o การโก่งเดาะของแกงแนงเหล็ก (steel bracing) 
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o การเคลื่อนตัวระหว่างชั้น (inter-story drift) ที่เห็นได้ชัด 
 ความเสียหายของโครงสร้างไดอะแฟรม เช่น พ้ืน เป็นต้น โดยสังเกตจากรอยแตกร้าวและการ

เคลื่อนหลุดจากฐานรองรับของแผ่นพ้ืน 
 ความเสียหายของจุดต่อของชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป โดยสังเกตได้จาก 

o การแตกหักของสลักเกลียว 
o การแตกร้าวบริ เวณจุดต่อหรือการเอียงออกจากระนาบ (out of alignment) ของ          

แผ่นชิ้นส่วนส าเร็จรูป 
o การแยกตัวออกจากวัสดุกรผุิวภายใน (interior lining) 

โดยการส ารวจความเสียหายของระบบโครงสร้างด้วยแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ ให้ผู้ส ารวจ
ระบุระดับความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างส่วนต่างๆ ข้างต้นนี้ในข้อ 5 ของแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ 
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสียหายตามที่ได้อธิบายในบท “การส ารวจความเสียหายขั้นต้น
ของโครงสร้างอาคารแต่ละประเภท” ของคู่มือฉบับนี้ และข้อ 4 ของแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ ส าหรับ
ความเสียหายของโครงสร้างอาคารโดยรวม เช่น การเคลื่อนตัวระหว่างชั้น เป็นต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ก าหนดในแบบส ารวจขั้นต้นฯ 

 ความเสียหายของส่วนประกอบอาคาร เช่น ฝ้าเพดาน แผ่นกั้นห้อง เป็นต้น โดยในการส ารวจ
ความเสียหายของส่วนประกอบอาคารด้วยแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ ให้ผู้ส ารวจระบุ
ระดับความเสียหายของส่วนประกอบอาคารตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 ของแบบส ารวจความ
เสียหายขั้นต้น  

 ความเสียหายของระบบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบประปา และระบบปรับ
อากาศ โดยหากผู้ส ารวจตรวจพบความเสียหายของระบบอาคารให้ระบุลักษณะของ                  
ความเสียหายใน “ข้อ 7 ความเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบอ่ืนๆ” ในแบบส ารวจความ
เสียหายขั้นต้นฯ ด้วย เพ่ือเป็นข้อสังเกตส าหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ที่จะเข้ามาท าส ารวจอย่าง
ละเอียดในภายหลัง 

 ภัยอันตรายอ่ืนๆ ที่อาจมีต่อตัวผู้ส ารวจเองในขณะเข้าส ารวจภายในอาคาร เช่น 
o ระบบลิฟต์ไม่ท างาน 
o ภัยจากวัตถุอันตราย เช่น การรั่วไหลหรือการหกล้นของสารเคมี 
o ความเสียหายของอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับอัคคีภัย 
o ความเสียหายของบันได บานประตูไม่สามารถเปิด -ปิดได้สะดวก หรือมีสิ่งกีดขวาง     

ทางเข้า-ออกอาคาร 
โดยหากผู้ส ารวจตรวจพบภัยอันตรายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือฉบับนี้และในแบบส ารวจ

ความเสียหายขั้นต้นฯ ให้ผู้ส ารวจระบุภัยดังกล่าวในพ้ืนที่ว่างด้านหลังแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ และให้
คณะผู้ส ารวจพิจารณาว่าภัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ส ารวจหากเข้าส ารวจภายในอาคารหรือไม่ 
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ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการส ารวจความเสียหาย  

การเข้าประเมินความเสียหายของอาคารทุกๆ ครั้ง ผู้ส ารวจควรต้องใส่ใจในความปลอดภัยของตนเอง
และของทีมงาน โดยก่อนที่จะเริ่มท าการส ารวจควรมีการให้ข้อมูลเรื่องข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในระหว่าง
การส ารวจ ผู้ส ารวจควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายซึ่งอย่างน้อยที่สุดควรจะประกอบด้วย หมวกแข็ง     
ชุดที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล รองเท้านิรภัย และโทรศัพท์มือถือ (หรืออุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ) นอกจากนี้
อาจแนะน าอุปกรณ์เพ่ิมเติม เช่น ไฟฉาย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ และน้ าดื่ม  และผู้ส ารวจควรพก
บัตรประจ าตัวตลอดเวลา 

ในระหว่างการส ารวจภาคสนาม ผู้ส ารวจควรต้องคอยระมัดระวังภัยอันตรายจากอาคารที่ก าลังท าการ
ประเมินอยู่ จากอาคารข้างเคียง และจากสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อควรจ าที่ผู้ส ารวจสามารถน าไปใช้ปฏิบัติใน
ระหว่างการส ารวจภาคสนาม ดังนี้ 

 ไม่ควรเดินส ารวจใกล้ตัวอาคารหรือในขอบเขตของส่วนยื่นหรือหลังคาของอาคารมากเกินไป 
 ควรหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีสารอันตรายหรือมีการรั่วไหลของสารอันตราย หากมีความจ าเป็นและ

สามารถกระท าได้อย่างปลอดภัยให้ท าการปิดหรือจ ากัดการรั่วไหลก่อนเข้าส ารวจ 
 ควรหลีกเลี่ยงบริเวณใกล้เคียงเสาไฟฟ้าที่โค่นล้มลงมา 
 ให้อพยพออกจากอาคารทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
 ควรระมัดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตาม (aftershock) เช่น ถ้าคุณอยู่

ด้านนอกให้ถอยห่างออกจากอาคารโดยเฉพาะอาคารสูง แต่ถ้าอยู่ภายในอาคารไม่ควรรีบวิ่ง
ออกมา ควรหาที่หลบภัยภายในอาคาร เช่น ใต้โต๊ะ ช่องประตู เป็นต้น จนกระทั่งการสั่นสะเทือน
หยุดลง  

 ควรตรวจเช็คปริมาณน้ าและอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 เมื่อต้องเข้าส ารวจภายในอาคาร ควรยึดหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 

o มีการมอบหมายให้มีบุคคลอยู่ภายนอกอาคารเพ่ือคอยเตือนภัยในกรณีที่จ าเป็น (ถ้าเป็นการ
ส ารวจแบบทีมงาน) 

o จัดให้มีเส้นทางออกจากอาคารที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ถ้าจ าเป็นให้เปิดประตูค้างไว้โดยใช้ลิ่มไม้รอง
ด้านล่างของบานประตู 

o ควรระมัดระวังในการสัมผัสสายไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ 
o ไม่ควรบริโภคหรือสัมผัสน้ าที่รั่วไหลภายในอาคารที่รับความเสียหายหากปราศจากการ

ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ใส่ถุงมือหรือรองเท้าบู๊ท 
o ควรสวมหน้ากากเพ่ือความปลอดภัย เนื่องจากอาคารเก่าบางหลังอาจมีวัสดุที่มีส่วนประกอบ

ของแร่ใยหิน 
o ควรระมัดระวังการสะดุดหากท าการส ารวจบริเวณขอบสูงที่ไม่มีราวกันตก 
o ในระหว่างการส ารวจควรจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 
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การกั้นล้อมอาคารที่มีความเสี่ยง  

การกั้นล้อมอาคารที่มีระดับความเสียหายเป็นสีเหลืองหรือสีแดงควรใช้เทปกั้น (barrier tape)      
โดยขอบเขตของแนวการกั้นนั้นควรให้มีผลกระทบต่อการจราจรหรือผู้ใช้ทางเท้าที่ผ่านไปมาให้น้อยที่สุด     
แต่ต้องค านึงถึงการแตกกระจายของเศษวัสดุเมื่อร่วงหล่นลงมากระทบพ้ืนด้วย โดยหากไม่มีการก าหนด      
เป็นอย่างอ่ืน ในบริเวณท่ีอาจมีการร่วงหล่นของเศษวัสดุผู้ส ารวจสามารถใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 ส าหรับผนังก่ออิฐ แนวการก้ันควรห่างจากผนังเป็นระยะ 1.5 เท่าของความสูงผนัง 
 ส าหรับผนังแผ่นคอนกรีต แนวการก้ันควรห่างจากผนังเป็นระยะ 1 เท่าของความสูงผนัง 

การกรอกแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ 

ในการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผู้ส ารวจควรใช้ 
แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการระบุระดับความเสียหายของอาคาร 
(แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ อยู่ในภาคผนวก ข) โดยแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ นี้จะประกอบด้วย
รายละเอียดในการส ารวจที่สอดคล้องกับขั้นตอนการส ารวจและเงื่อนไขการระบุระดับความเสียหายตามที่ได้
อธิบายในคู่มือนี้ และเพ่ือให้ผู้ส ารวจสามารถน าแบบส ารวจนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส ารวจควรยึดถือ     
ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกรอกแบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นฯ 

 ควรกรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบส ารวจด้วยตัวหนังสือที่ชัดเจน สามารถอ่านได้ง่าย 

 การระบุข้อมูลอาคาร ควรระบุอย่างน้อยชื่อถนนและเลขที่อาคาร แต่ถ้าเป็นอาคารเพ่ือ          
การพาณชิย์ควรระบุชื่ออาคารด้วย 

 ถ้าเป็นไปได้นอกเหนือจากระบุชื่อเจ้าของอาคารแล้ว ควรระบุข้อมูลในการติดต่อเจ้าของอาคาร
ด้วย เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 

 ในการระบุประเภทการใช้สอยของอาคาร ผู้ส ารวจสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภทเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพการใช้งานอาคารจริงๆ 

 ผู้ส ารวจควรรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของอาคารให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เนื่องจากข้อมูล
เหล่านี้สามารถน ามาใช้ในการประเมินถึงความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นส าหรับ
อาคารลักษณะเดียวกันหากเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอนาคต 

 ระหว่างการส ารวจความเสียหายในส่วนต่างๆ ของอาคาร ผู้ส ารวจควรระบุต าแหน่งความเสียหาย
ที่ตรวจพบให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลหากความเสียหายดังกล่าวมีความรุนแรงมาก
ขึ้นเมื่อผู้ส ารวจต้องกลับเข้าส ารวจอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งในภายหลัง 

 ในการระบุความเสียหายของโครงสร้างอาคาร ให้ผู้ส ารวจพิจารณาลักษณะความเสียหายที่ตรวจพบ
แล้วเปรียบเทียบกับลักษณะความเสียหายตามที่ระบุในแบบส ารวจ หากผู้ส ารวจไม่สามารถ
เทียบเคียงลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับลักษณะความเสียหายตามที่ระบุในแบบส ารวจ 
ให้ผู้ส ารวจเติมลักษณะความเสียหายที่ตรวจพบพร้อมระบุระดับความเสียหายโดยให้พิจาณาจาก
หลักการในการแบ่งระดับความเสียหาย (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) ตามที่ได้อธิบายก่อนหน้านี้ 
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 การระบุระดับความเสียหายของอาคาร ให้ผู้ส ารวจพิจารณาจากระดับความรุนแรงที่มากที่สุด     
ที่ตรวจพบในอาคารหลังนั้นๆ เช่น หากตรวจพบความเสียหายระดับสีเหลือง 10 จุด แต่พบความ
เสียหายระดับสีแดง 1 จุด จะถือว่าอาคารหลังดังกล่าวมีความเสียหายระดับสีแดง 

 กรณีที่ในทีมส ารวจมีความเห็นแตกต่างกันในการระบุระดับความเสียหายของอาคาร ให้เป็น
หน้าที่ของหัวหน้าทีมส ารวจในการตัดสิน โดยหัวหน้าทีมควรพิจารณาทั้งผลกระทบที่มีต่อเจ้าของ
อาคารและความปลอดภัยต่อสาธารณะ 

 ให้ผู้กรอกแบบส ารวจระบุชื่อ หน่วยงาน ต าแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส ารวจทุกคนในคณะ
ส ารวจรวมทั้งของหัวหน้าทีมส ารวจด้วย และเมื่อหัวหน้าทีมส ารวจได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบ
ส ารวจแล้ว ให้หัวหน้าทีมลงลายมือชื่อรับรองผลส ารวจต่อไป 

 การกรอกข้อมูลวัน เวลา ให้ใส่ทั้งเวลาเริ่มต้นการส ารวจและเวลาเสร็จสิ้นการส ารวจ โดยควรเป็น
ข้อมูลจริงเพ่ือสามารถใช้ในวางแผนการส ารวจในภายหลังได้ 
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ภาคผนวก ก 
ป้ายประกาศระดับความเสียหาย 



  

ห้ามเคล่ือนย้ายหรือท าลายป้ายประกาศน้ี 

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

 

ข้อแนะน าในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ 

 เจ้าของอาคารควรเฝา้ระวังหากความเสยีหายของอาคารมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากทีผู่ส้ ารวจตรวจพบ 

 แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได ้

 

 

ชื่อและทีต่ั้งอาคาร 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อหัวหนา้ผู้ส ารวจ................................................................................. 

วันที่................................................. เวลา............................................... 

เบอร์โทรศพัท์ ........................................................................................ 

 

ลายมือชื่อ ...................…………………………………………………………………. 
  

พื้นที่พ่น/ระบาย 
สีเขียว 



 

ห้ามเคล่ือนย้ายหรือท าลายป้ายประกาศน้ี 

อาคารใช้งานได้แบบมีเงื่อนไข 

 
ข้อปฏิบัติส าหรับเจ้าของอาคารที่สามารถใชง้านได้แบบมีเงื่อนไข 

 จัดหาวิศวกรด าเนินการส ารวจความเสียหายอย่างละเอียดอกีครัง้ 
เพื่อยืนยันความปลอดภัยในการใช้งานอาคารหรือก าหนดวิธีการ
ซ่อมแซมที่เหมาะสมต่อไป 

 ห้ามใช้อาคารในบริเวณดังน้ี.......................................................... 
......................................................................................................
...................................................................................................... 

 

ชื่อและทีต่ั้งอาคาร 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อหัวหน้าผู้ส ารวจ................................................................................. 

วันที่................................................. เวลา............................................... 

เบอร์โทรศพัท์ ........................................................................................ 

 

ลายมือชื่อ ………………………………..………………………………………………….

พื้นที่พ่น/ระบาย 
สีเหลือง 



 

ห้ามเคล่ือนย้ายหรือท าลายป้ายประกาศน้ี 

ห้ามใช้งานอาคาร 

 
ข้อปฏิบัติส าหรับเจ้าของอาคารที่ห้ามใช้งาน 

 การเข้าภายในอาคารหลังนี้ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาต 

 จัดหาวิศวกรด าเนินการส ารวจความเสียหายอย่างละเอียดอกีครัง้ 
เพื่อก าหนดวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมต่อไป 

 ท าการกั้นล้อมอาคารโดยมีขอบเขตด้ังนี้ …………………………….… 
...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 

ชื่อและทีต่ั้งอาคาร 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อหัวหน้าผู้ส ารวจ................................................................................. 

วันที่................................................. เวลา............................................... 

เบอร์โทรศพัท์ ........................................................................................ 

 
ลายมือชื่อ ……………………………….…………………………………………………. 

พื้นที่พ่น/ระบาย 
สีแดง 



คู่มือการส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจความเสียหายข้ันต้นฯ 

 



 

หมายเหตุ สีเขียว สีเหลือง สีแดง แผ่นที่ 1/5 
 

แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคาร 
หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

1. ข้อมลูทั่วไปของอาคาร  

ชื่ออาคาร: …………………………………………………………….…………………………… 
เจ้าของอาคาร: …………………………………………………………….………………..….. 
ที่ต้ังอาคาร 

เลขท่ี: ……………….. หมู่ที่ ………………. ซอย: …………..….……………….……… 
ถนน: ……………………………….....… ต าบล: ………………………………………….. 
อ าเภอ: ………………………………..… จังหวัด……………………………….…….….… 

ต าแหน่งพิกัด GPS (ถ้ามี) 
ละติจดู: ………………………………………..…………………………………….…………. 
ลองจิจูด: ………………………………………………………………………………………..  

การใช้สอยอาคาร (ท าเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
__ บ้านพักอาศัย 
 __ อาคารอยู่อาศัยรวม  
 __ หอประชุม 
 __ อาคารพานิชยกรรม 
 __ โรงมหรสพ 
 __ โรงแรม 
 __ อื่นๆ ………………………………..... 

 __ อาคารส านักงาน 
 __ โบราณสถาน 
 __ โรงงานอุตสาหกรรม 
 __ สถานศึกษา 
 __ สถานพยาบาล 
 __ ศาสนสถาน 

 __ อาคารของเอกชน  __ อาคารของภาครัฐ 

2. ข้อมลูทางกายภาพของอาคาร 

จ านวนชั้น: เหนือพ้ืนดิน: ……….………ช้ัน     ใต้ดิน: ……………….ช้ัน 
พ้ืนที่อาคาร (ประมาณ): ……………………………………..….……… ตร.ม. 

สภาพโดยรอบอาคาร (ท าเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)  
__ มีอาคารข้างเคยีง __ ติดเนินดิน/เชิงเขา __ ติดแม่น้ า คลอง 

ชนิดโครงสร้างอาคาร (ท าเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
__ โครงสร้างไม ้  __ โครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหล็ก __ โครงสร้างอิฐก่อ 
__ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ  __ โครงสร้างครึ่งคสล.- ครึ่งไม ้ __ โครงสร้างใต้ถุนโล่ง 
__ อื่นๆ………………………………………………..   

วัสดุผนังภายนอกของอาคาร (ท าเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ) วัสดุผนังกั้นภายในของอาคาร (ท าเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 __ ผนังอิฐก่อ 
 __ ผนังแผ่นคอนกรีต 
 __ ผนังไม ้

 __ ผนังเบา 
 __ ผนังกระจก 
 __ อื่นๆ ………………………… 

 __ ผนังอิฐก่อ 
 __ ผนังแผ่นคอนกรีต 
 __ ผนังไม ้

__ ผนังเบา 
__ ผนังกระจก 
__ อื่นๆ ………………………… 

3. อันตรายของสภาพโดยรอบอาคารที่ส่งผลกระทบต่ออาคารที่ก าลังประเมิน (คู่มือ หน้า 27) มี 

   

อันตรายจากอาคารข้างเคียง เช่น   
 อาคารข้างเคียงเอียงและอาจพังถล่มได ้  
 เศษวัสดรุ่วงหล่นจากอาคารข้างเคยีง  

  
  

   

อันตรายจากสภาพพื้นที่ตั้งอาคารและพื้นที่โดยรอบ เช่น  
 การถล่มของลาดเชิงเขา/ตลิ่ง  
 พื้นดินที่ตั้งอาคารมีการทรุดตัว/แยกตัว  

  
  

4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (คู่มือ หน้า 28) มี 

 

 โครงสร้างอาคารมีการพังถล่มทั้งหมด/บางส่วน  
  
  
  

  



แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ สีเขียว สีเหลือง สีแดง แผ่นที่ 2/5 

 

4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 28) มี 

    

 อาคารเกิดการทรดุตัวหรือเอียงอย่างเห็นได้ชัด  
 อาคารเกิดการเคลื่อนตัวระหว่างช้ันท่ีติดกันอย่างเห็นได้ชัด  
 อาคารโครงสร้างอิฐก่อมรีอยแตกรา้วหรือความเสียหายที่ผนังอย่างเห็นได้ชัด 

(คู่มือ หน้า 9) 
 

  

 

 อาคารเคลื่อนหลดุออกจากฐานราก  
  
  
  

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร 

โครงสร้างไม้ (คู่มือ หน้า 8-9) มี 

  

 เกิดการฉีกขาดของจุดเช่ือมต่อโครงสร้างไม ้       บริเวณ ...................... 
 เกิดการวิบตัิของช้ินส่วนโครงสร้างไม ้เช่น การฉีกขาดขนานเสี้ยน       บริเวณ ...................... 

การฉีกขาดตั้งฉากเสี้ยน การหัก เป็นต้น  
  

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18) 

ส่วนโครงสร้าง บริเวณที่ตรวจสอบ 
ระดับความเสียหาย  

ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง 

พ้ืน 

ผิวพ้ืนด้านบน/ล่าง 
   

        บริเวณ .............................         บริเวณ .............................         บริเวณ ............................. 

ผิวพ้ืนรอบๆ เสา 
   

        บริเวณ .............................         บริเวณ .............................         บริเวณ ............................. 

รอยต่อระหว่างพ้ืนและ
คาน    

        บริเวณ .............................         บริเวณ .............................         บริเวณ ............................. 

คาน 

ช่วงกลางคาน 
   

        บริเวณ .............................         บริเวณ .............................         บริเวณ ............................. 

รอยต่อระหว่างคานและ
เสา    

        บริเวณ .............................         บริเวณ .............................         บริเวณ ............................. 

 



แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ สีเขียว สีเหลือง สีแดง แผ่นที่ 3/5 

 

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ) 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18) 

ส่วนโครงสร้าง บริเวณที่ตรวจสอบ 
ระดับความเสียหาย 

ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง 

เสา 

ช่วงเสา 
   

        บริเวณ .............................         บริเวณ .............................         บริเวณ ............................ 

จุดต่อเสา-คาน 
   

        บริเวณ .............................         บริเวณ .............................         บริเวณ ............................ 

ก าแพง คสล. ทั่วไป 
   

        บริเวณ .............................         บริเวณ .............................         บริเวณ ............................ 

โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (คู่มือ หน้า 18-25)  
ส่วนโครงสร้าง สิ่งที่ตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

คาน 

 

    ส่วนเอวเกิดการฉีกขาด มากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 
    หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านขา้ง        บริเวณ .............. 
กรณี       มีมากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 

  

เสา 

   

    ส่วนปีกเกิดรอยร้าวตลอดความลึก มากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 
    ส่วนปีกเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 
    การวิบัติบริเวณรอยต่อเชื่อมเสา        บริเวณ .............. 
กรณี       มีมากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 
    หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านขา้ง       บริเวณ .............. 
กรณี       มีมากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 

แผ่นเหล็กรับ
แรงเฉือน 

 

    แผ่นเหล็กปะกับมีรอยฉีกขาดในแนวของสลักยึด       บริเวณ .............. 
กรณี       มมีากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 
    แผ่นเหล็กปะกับเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 
    จุดต่อเกดิการหลวมตัวเนื่องจากสลักเสียหายหรือหายไป        บริเวณ .............. 
กรณี       มมีากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 
    รอยฉีกขาดตลอดความยาวของรอยเช่ือมท่ีติดกับเสา       บริเวณ .............. 
กรณี       มมีากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 

บริเวณถ่ายเท
แรงระหว่าง
คาน-เสา 

 

    รอยฉีกขาดตลอดความลึกของหน้าตัดมากกว่า 1 จุด/ช้ัน       บริเวณ .............. 
    รอยฉีกขาดตลอดความลึกของส่วนเอว       บริเวณ .............. 
กรณี       มมีากกว่า 1 จุดต่อช้ัน       บริเวณ .............. 
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แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ สีเขียว สีเหลือง สีแดง แผ่นที่ 4/5 

 

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 8-9 กรณีไม้ หรือ หน้า 10-18 กรณีคอนกรีต หรือ หน้า 18-25 กรณีเหล็กรูปพรรณ)  

โครงสร้างอื่นๆ  

โครงหลังคา 
ไม่มีความเสียหาย โครงสร้างรองเช่น แป เสียหาย 

 โครงสร้างหลักเช่น จันทัน อกไก่ เสาดั้ง 
เสียหาย 

   

6. ความเสียหายของส่วนประกอบอาคาร (คู่มือ หน้า 30) 

รายการ ระดับความเสียหาย 

ผนังก่อ 
ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย เสียหายมาก อาจล้มพังลงมา  

              บริเวณ ....................................              บริเวณ ................................ 

 
ฝ้า เพดาน 

ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได ้

              บริเวณ ....................................              บริเวณ ................................ 

วัสดุมุง
หลังคา 

ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได ้

              บริเวณ ....................................              บริเวณ ................................ 

7. ความเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ (คูม่ือ หน้า 30) 

ข้อสังเกต …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. สรุปผลการประเมินความเสียหายที่มีผลต่อการใช้งานอาคาร (คู่มือ หน้า 32-33)  

 
โครงสร้างอาคารมคีวามเสียหายเล็กน้อยหรือไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ปกต ิ

 โครงสร้างอาคารมคีวามเสียหายปานกลาง สามารถใช้งาน
ได้แตต่้องระมดัระวังภัยจากเศษวัสดุร่วงหล่นจากช้ินส่วน
โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร   

ข้อแนะน าเพ่ิมเติม 

        จัดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด 

        จัดให้มีการกั้นโดยรอบอาคาร หรือ พื้นที่บางส่วนของอาคาร 
ค าแนะน าอ่ืนๆ ………………………………..................................…………………… 
……………………………………………….................………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………..………………………………………………………… 

 
โครงสร้างอาคารมคีวามเสียหายอย่างหนักและอาจเกิด
การพังถล่มได้ หรืออาคารมสีภาพที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
จึงไม่สามารถใหใ้ช้งานอาคารต่อไปได ้

9. ข้อมลูผู้ส ารวจ 

ชื่อผู้ส ารวจ #1: ..………………………………………………………………………………… หน่วยงาน: ……………..………………………………………………………….……………… 
โทรศัพท์: ………………………………………………………………….………………….…….. ต าแหน่ง: ………………………………..……………………..………………………………….. 

ชื่อผู้ส ารวจ #2: ……………………………………………………………………………..…… หน่วยงาน: ……………..………………………………………………………….……………… 
โทรศัพท์: ………………………………………………………………….………………….…….. ต าแหน่ง: ………………………………..……………………..………………………………….. 

ชื่อผู้ส ารวจ #3: ……………………………………………..…………………………………… หน่วยงาน: ……………..………………………………………………………….……………… 
โทรศัพท์: ………………………………………………………………….………………….…….. ต าแหน่ง: ………………………………..……………………..………………………………….. 

วันที:่ ……………………………………………. เวลาเร่ิมต้นส ารวจ: …………………………………………..…… เวลาส ารวจแล้วเสร็จ: …………………………………….…..…… 

หัวหน้าผู้ส ารวจ: ………………………………..………..……………………………… หน่วยงาน: ……………..……………………………...……………… 
โทรศัพท์: ………………………………………………………………...……….………… ต าแหน่ง: ……………………….………..………………..………….. 
ลายมือชื่อ ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบส ารวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง 

    แผ่นที่ 5/5 

10. พ้ืนที่ส าหรับวาดภาพประกอบท่ีจ าเป็น 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

  


