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อาคารประเภทที่ 3: อาคารประเภทนี้มกั จะก่อสร้างโดยใช้เสาคอนกรี ตหล่อในที่โดยมีขนาดมากกว่า 20 ซม
ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งเป็ นแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดใน และมีเหล็กเสริ มภายในเสาอย่างน้อยได้มาตรฐานทางวิศวกรรมคือ 4DB12 โดยขนาดเสาโดยส่ วนใหญ่ที่
ประเทศไทยนับตั้งแต่ แผ่นดินไหวน่านขนาด 6.3 เมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยแผ่นดินไหวใน ปี พ.ศ. 2557 พบขนาดประมาณ 20 ซม และเหล็กปลอกขนาดเล็ก 6 มม ที่ระยะห่างประมาณ 15 - 20 ซม ลักษณะความ
นั้นเกิดขึ้นในบริ เวณแหล่งชุมชนซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่ออาคารในบริ เวณศูนย์กลางแผ่นดินไหว เสี ยหายของอาคารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเกิดความเสี ยหายเนื่ องมาจากผนังคอนกรี ตแตกร้าว โดยอาคาร
โดยทีมอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ลงพื้นที่ ประเภทนี้ที่มีพ้นื ยกสู งประมาณ 0.5 – 1 เมตร จะเกิดการพังทลายที่เสาเนื่องมาจากเสามีขนาดเล็กเกินไปซึ่ ง
บริ เวณ อําเภอแม่ลาว เพื่อสํารวจลักษณะอาคารที่ได้รับความเสี ยหายรุ นแรง (ประเภทสี แดง) ตามที่ได้ เป็ นความเสี ยหายที่พบได้บ่อยที่สุด
มีการจําแนกข้อมูลเบื้องต้นโดย โยธาธิ การจังหวัดเชียงราย เพื่อทําความเข้าใจถึงลักษณะอาคารซึ่ งมี
ลักษณะเสี่ ยงที่จะพังทลายหรื อได้รับความเสี ยหายเนื่ องมาจากแผ่นดินไหว
และเป็ นบทเรี ยนใน
อนาคตเพื่อที่จะป้ องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงภัยแผ่นดินไหวใน
อนาคต โดยข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่สาํ รวจ ใน ตําบล ดงมะดะ นั้น ทีมที่ศึกษาสามารถทําการเก็บข้อมูล
อาคารสี แดงได้ท้ งั หมด 62 หลัง จากทั้งหมด 173 หลัง โดยทีมศึกษาได้ทาํ การจําแนกประเภทของ
อาคารออกเป็ น 4 ประเภทหลักคือ
Type

Type I

Description

อาคารชาวบ้าน ไม่ได้มีการออกแบบทางวิศวกรรม ใช้เสาคอนกรี ตสําเร็ จรู ปขนาดเล็ก
เหล็กเสริ มไม่ได้มาตรฐาน ขนาด < 20 ซม หรื อโครงไม้ ผนังคอนกรี ตประสานขนาด
ใหญ่และหนัก หลังคาสังกะสี

อาคารประเภทที่ 4: อาคารประเภทนี้มกั จะเป็ นอาคารไม้ใช้เสาไม้หรื อคอนกรี ตหล่อในที่โดยมีขนาด
ประมาณ 20 ซม โดยเนื่องจากว่าอาคารประเภทนี้มีลกั ษณะเบาความเสี ยหายที่พบได้มากที่สุดคืออาคารเอน
ไปทางด้านใดด้านหนึ่งแต่ความเสี ยหายถึงระดับอาคารถล่มนั้นไม่พบจากการสํารวจ

อาคารชาวบ้าน ไม่ได้มีการออกแบบทางวิศวกรรม ใช้เสาคอนกรี ตสําเร็ จรู ปขนาดเล็ก
Type II
เหล็กเสริ มไม่ได้มาตรฐาน ขนาด < 20 ซม หรื อโครงไม้ เป็ นอาคารยกพื้นสู ง ผนัง
คอนกรี ตประสานขนาดใหญ่และหนัก หลังคาสังกะสี
Type อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ใช้เสาคอนกรี ตหล่อในที่ขนาด > 20 ซม เสริ มเหล็กได้
III มาตรฐาน ผนังอิฐก่อปูนฉาบ หลังคากระเบื้อง
Type
IV

อาคารไม้น้ าํ หนักเบา ใช้เสาไม้ เป็ นอาคารยกพื้นสู ง

จํานวนและลักษณะความเสี ยหายของอาคารแต่ ละประเภท

โดยภายหลังการสํารวจภาคสนามทางทีมศึกษาได้ทาํ การนําข้อมูลมาแยกแยะถึงจํานวนประเภทอาคารในแต่
อาคารประเภทที่ 1: อาคารประเภทนี้มกั จะก่อสร้างโดยใช้เสาคอนกรี ตสําเร็ จรู ปโดยมีขนาดน้อยกว่า ละประเภท ลักษณะการพังทลาย และ อายุการใช้งานอาคารโดยจะพบว่าอาคารที่เสี ยหายรุ นแรง (ประเภทสี
20 ซม และ มีเหล็กเสริ มภายในเสาไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมหรื ออาจจะไม่ได้มีเหล็กเสริ มภายใน แดง) คือ อาคารประเภท ที่ 1 และ 2 (Ornthammrath and Warnitchai, 2015)
Type IV
เสาอยูเ่ ลย โดยขนาดเสาโดยส่ วนใหญ่ที่พบขนาดประมาณ 15 ซม และเหล็กปลอกขนาดเล็ก 6 มม ที่
Type III
2%
Type I
13%
ระยะห่างประมาณ > 20 ซม ลักษณะความเสี ยหายของอาคารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเกิดความเสี ยหาย
34%
เนื่องมาจากผนังคอนกรี ตถล่มเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งผนังเนื่องมาจากผนังเหล่านี้ไม่ได้มีการยึดรั้งกับ
Ornthammrath and Warnitchai, 2015 “The 5 May 2014 M
6.1 Mae Lao (Northern Thailand) earthquake: Interpretations
โครงเสาและคานและผนังส่ วนใหญ่น้ นั มีขนาดใหญ่โดยไม่มีคานเอ็นทําให้เป็ นความเสี ยหายที่พบได้
of recorded ground motion and structural damage”,
Earthquake Spectra (Accepted)
Type
II
บ่อยที่สุด
51%

W

ประเภทลักษณะโครงสร้ างที่ได้ รับความเสียหายจากแรงแผ่นดินไหว

Inplane failure
Troprography
3%
2%
Short column
7%

Out of plane
failure
49%

Soft story
39%

อาคารประเภทที่ 2: อาคารประเภทนี้มีการก่อสร้างคล้ายอาคารประเภทที่ 1 แต่แตกต่างเนื่องมาจากว่า
มีการยกพื้นสู ง โดยค่าเฉลี่ยความสู งของเสาประมาณ 1.8 เมตร ลักษณะความเสี ยหายของอาคาร
ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเกิดความเสี ยหายเนื่องมาจากผนังคอนกรี ตถล่มเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งผนังหรื อ
อาคารเอนไปทางด้านใดด้านหนึ่งและไม่สามารถเข้าอยูไ่ ด้
หรื ออาคารทั้งหลังพังลงมาเนื่ องจาก
นํ้าหนักของผนังบนชั้นสองนั้นหนักเกินกว่าที่เสาจะสามารถรับนํ้าหนักได้

31-35ปี
3%

26-30ปี
19%

36-40ปี
5%

1-5ปี
29%

แบ่ งตามลักษณะของการพัง
21-25ปี
7%

16-20ปี
15%

11-15ปี
7%

6-10ปี
15%

กราฟแสดงอายุของทีพ่ กั อาศัยทีได้ รับความเสี ยหายจากแรงแผ่นดินไหว
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