
เหตุการณ์แผ่นดินไหววันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่จังหวัดเชียงรายก่อให้เกิดความเสียหาย
กับอาคารโดยรอบจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเป็นวงกว้าง โดยมีรายงานความเสียหายซ่ึง
สํารวจโดยศูนย์ประสานงานเพื่อตรวจสอบอาคารเน่ืองจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัด
เชียงราย (ศปอ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ีแสดงว่า มีอาคารท่ีเสียหายจํานวนมากใน
บริเวณใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวภายในรัศมีประมาณ 5 ถึง 10 กิโลเมตร 
โดยเฉพาะตําบลดงมะดะ อําเภอแม่ลาว ที่มีอาคารบ้านเรือนขนาดเล็กจํานวนมาก 
รวมท้ังอาคารโรงเรียนคอนกรตีเสริมเหล็กเสยีหายอย่างรุนแรง นอกจากนั้น ที่ระยะทาง
ห่างออกไปประมาณ 25 กิโลเมตร ได้เกิดความเสียหายต่ออาคารโรงเรียนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 4 ช้ันที่บริเวณตําบลเมืองพาน อําเภอพาน 

ลักษณะการกระจายตัวของอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว จ. เชียงราย
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จากการสํารวจลักษณะความเสียหายของอาคารพบว่า อาคารส่วนใหญ่ที่เสียหายเป็นบ้าน
ขนาดเล็กที่ไม่ได้ออกแบบและก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมอย่างเหมาะสม แต่มีบางส่วน
เป็นอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนและสํานักงานทางราชการ ที่เสียหายรุนแรงเช่นกัน 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือกระบวนการ
ก่อสร้างมีคุณภาพต่ํา นอกจากนี้ รูปแบบของอาคารท่ีไม่เหมาะสม เช่น อาคารท่ีมีมวล
มาก มีลักษณะช้ันอ่อน (Soft Story) เสาสั้น (Captive Column) และความไม่สม่ําเสมอ
เชิงการบิด (Torsional Irregularity) ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้อาคารเกิด
ความเสียหาย อาคารโรงเรียนท่ีสร้างแบบคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาด 2 ถึง 4 ช้ัน หลาย
แห่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก อาคารเหล่านี้ก่อสร้างก่อนท่ีจะมีกฎกระทรวงสาํหรับ
การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวปี พ.ศ. 2540

ลักษณะการกระจายตัวของอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว จ. เชียงราย



3

จากรายงานของ ศปอ. ความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึนกับอาคารอยู่ในพื้นที่ 45 ตําบลใน 
7 อําเภอ ซ่ึงอยู่ในรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตรจากจดุศูนย์กลางแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์
ครั้งนี้ ศปอ. ได้ทําการสํารวจและแบ่งประเภทความเสียหายของโครงสร้างออกเป็น 3 
ระดับคือ 

1) สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย 

2) เสียหายบางส่วนรอซ่อมแซม สามารถใช้งานได้ในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด

3) เสียหายรุนแรงและเป็นอันตราย ไม่สามารถใช้งานอาคารได้ 

ผลการสํารวจพบว่า อาคารจํานวนมากกว่า 2,500 หลัง จากอาคารทั้งหมดท่ีมีการแจ้งว่า
ได้รับความเสียหายประมาณ 10,000 หลัง จัดอยู่ในประเภทความเสียหายระดับ 2 ข้ึนไป

ลักษณะการกระจายตัวของอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว จ. เชียงราย
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รูปต่อไป แสดงแผนที ่ที่มีรายละเอียดคือ

- ตําแหน่งของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและ Aftershock ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5.0 

- การกระจายตัวของความเสียหายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

- ระดับความเสียหายในแต่ละตําบลในรูปของร้อยละของอาคารที่เสียหายระดับ 2 ข้ึน
ไปต่อจํานวนอาคารท้ังหมดในตําบลนั้นแสดงเป็นวงกลมท่ีมีขนาดต่างกันตามค่าร้อย
ละ และตัวเลขกํากับในแต่ละตําบลคือค่าร้อยละและจํานวนอาคารท้ังหมดในตําบล
นั้น

ลักษณะการกระจายตัวของอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว จ. เชียงราย



5

6

รูปต่อไป แสดงตําแหน่งของจุดสําคัญต่าง ๆ ที่มีความเสียหายที่เกิดข้ึน ได้แก่

- รร. พานพิทยาคม และ รร. บ้านเก่า อําเภอพาน 

- รร. แม่ลาววิทยาคม 

- รร. โป่งแพร่วิทยา

- ทางหลวง ทล. 118

- ต.ดงมะดะ และ ต.จอมหมอกแก้ว

- วัดร่องขุ่น

ลักษณะการกระจายตัวของอาคารที่เสียหายจากแผ่นดินไหว จ. เชียงราย
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รร.บา้นเกา่

รร.โป่งแพร่

ทล. 118

รร.แม่ลาว

8

รูปต่อไป แสดงความเสียหายที่เกิดข้ึนกับจุดสําคัญต่าง ๆ ดังนี้

- รร. พานพิทยาคม และ รร. บ้านเก่า อําเพอพาน ประเด็นที่น่าสนใจคือ อ.พาน อยู่
ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวค่อนข้างมาก (ประมาณ 25 กม) แต่ยังมีความ
เสียหายต่ออาคารคอนกรีต 4 ช้ัน แต่ในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงตําแหน่งศูนย์กลาง
มากกว่า เช่น ที่ มทร. ล้านนา (ประมาณ 10-15 กม) อาคารคอนกรีต 3-4 ช้ัน 
เสียหายน้อยมาก ปัจจัยหนึ่งคือลักษณะของช้ันดินในแต่ละพื้นที่มีผลต่อระดับความ
รุนแรงของแผ่นดินไหว 

- นอกจากนี้ ที่ รร.พานพิทยาคม มีอาคารอีกหลายหลัง แต่ไม่ได้รับความเสียหาย
เหมือนกับอาคารหลักในรูป

ตัวอย่างลักษณะความเสียหายของอาคาร



โรงเรียนพานพิทยาคม

อาคารท่ีเสียหายมาก



รร. พานพิทยาคม 

รร. พานพิทยาคม 



รร. พานพิทยาคม 

รร. พานพิทยาคม 



รร. พานพิทยาคม 

รร. พานพิทยาคม 



รร. พานพิทยาคม 

รร. พานพิทยาคม

(อาคารอ่ืน) 



รร. บา้นเก่า (เทศบาล อ.พาน) 

อาคารท่ีมีความไม่สมํา่เสมอเชิงการบิด

รร. บา้นเก่า



รร. บา้นเก่า

รร. บา้นเก่า



รร. บา้นเก่า

รร. บา้นเก่า
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- รร. แม่ลาววิทยาคม อาคารคอนกรีต จํานวน 3 หลัง ได้รับความเสียหายรุนแรง และ
ต้องถูกรื้อท้ิงเพื่อสร้างใหม่ทดแทน

- ถึงแม้อาคารไม่พังถล่มท้ังหลัง แต่บางส่วนของอาคารคือ ผนังอิฐก่อท่ีช้ันบนสุดร่วงตก
ลงมาทั้งแผง ซ่ึงเป็นอันตรายมากหากมีคนอยู่ในบริเวณนั้น

ตัวอย่างลักษณะความเสียหายของอาคาร

รร. แม่ลาววิทยาคม 



รร. แม่ลาววิทยาคม อาคาร 1 

รร. แม่ลาววิทยาคม อาคาร 1 



รร. แม่ลาววิทยาคม อาคาร 1 

รร. แม่ลาว อาคาร 2 



รร. แม่ลาว อาคาร 2 

รร. แม่ลาว อาคาร 2 



รร. แม่ลาว อาคาร 2 

รร. แม่ลาว อาคาร 3 



รร. แม่ลาววิทยาคม อาคาร 1 

- โป่งแพร่วิทยา อาคารเรียนแบบมาตรฐาน 2 ช้ัน ได้รับความเสียหายรุนแรง อาคาร
แบบนี้ใช้ก่อสร้างท่ัวไป และอาคารแบบใกล้เคียงกันเช่นที่ รร.บ้านป่ากอดํา และ รร 
บ้านดอยช้างได้รับความเสียหายเช่นกัน

ตัวอย่างลักษณะความเสียหายของอาคาร



รร. โป่งแพรวิ่ทยา

อาคารท่ีมีความไม่สมํา่เสมอเชิงการบิด

รร. โป่งแพรวิ่ทยา



ผนงัดา้นใน

ความเสียหายของฝ้าเพดาน

รร. โป่งแพรวิ่ทยา



รร. บา้นป่ากอดาํ 

อาคารท่ีมีความไม่สมํา่เสมอเชิงการบิด

รร. บา้นป่ากอดาํ 



รร. บา้นดอยชา้ง 

อาคารท่ีมีความไม่สมํา่เสมอเชิงการบิด

รร. บา้นดอยชา้ง 



- ตัวอย่างความเสียหายกับบ้านเรือน ที่ไม่พังถล่มลงมาและได้มีการซ่อมแซมภายหลัง

ตัวอย่างลักษณะความเสียหายของอาคาร

อาคารท่ีมีชัน้อ่อนแอ (Soft story)



อาคารท่ีมีชัน้อ่อนแอ (Soft story)





(Teresa Guevara and Luis Enrique García 2005)

Short Column Effects



อาคารท่ีมีชัน้อ่อนแอ (Soft story)

วดัอุดมวาร ี



วดัอุดมวารี (ก.พ. 2558)


