
ข้อมูลลกัษณะอาคารทีไ่ด้รับความเสียหายรุนแรง (อาคารสีแดง) ใน ตาํบล ดงมะดะ อาํเภอ 

แม่ลาว เน่ืองมาจากแผ่นดนิไหวแม่ลาว ขนาด 6.1 เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

แผ่นดนิไหวแม่ลาว 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ภายหลงัเหตุการณ์แผน่ดินไหวเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นแผน่ดินไหวท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทยนบัตั้งแต่ แผน่ดินไหวน่านขนาด 6.3 เม่ือปี พ.ศ. 2478 โดยแผน่ดินไหวใน ปี พ.ศ. 2557 

นั้นเกิดข้ึนในบริเวณแหล่งชุมชนซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออาคารในบริเวณศูนยก์ลางแผน่ดินไหว 

โดยทีมอาจารยแ์ละนกัศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล ไดล้งพ้ืนท่ี

บริเวณ อาํเภอแม่ลาว เพ่ือสาํรวจลกัษณะอาคารท่ีไดรั้บความเสียหายรุนแรง (ประเภทสีแดง) ตามท่ีได้

มีการจาํแนกขอ้มูลเบ้ืองตน้โดย โยธาธิการจงัหวดัเชียงราย เพ่ือทาํความเขา้ใจถึงลกัษณะอาคารซ่ึงมี

ลกัษณะเส่ียงท่ีจะพงัทลายหรือไดรั้บความเสียหายเน่ืองมาจากแผน่ดินไหว และเป็นบทเรียนใน

อนาคตเพ่ือท่ีจะป้องกนัอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัแผน่ดินไหวใน

อนาคต โดยขอ้มูลท่ีไดล้งพ้ืนท่ีสาํรวจ ใน ตาํบล ดงมะดะ นั้น ทีมท่ีศึกษาสามารถทาํการเกบ็ขอ้มูล

อาคารสีแดงไดท้ั้งหมด 62 หลงั จากทั้งหมด 173 หลงั โดยทีมศึกษาไดท้าํการจาํแนกประเภทของ

อาคารออกเป็น 4 ประเภทหลกัคือ

จาํนวนและลกัษณะความเสียหายของอาคารแต่ละประเภท
อาคารประเภทท่ี 1: อาคารประเภทน้ีมกัจะก่อสร้างโดยใชเ้สาคอนกรีตสาํเร็จรูปโดยมีขนาดนอ้ยกว่า 

20 ซม และ มีเหลก็เสริมภายในเสาไม่ไดม้าตรฐานทางวิศวกรรมหรืออาจจะไม่ไดมี้เหลก็เสริมภายใน

เสาอยูเ่ลย โดยขนาดเสาโดยส่วนใหญ่ท่ีพบขนาดประมาณ 15 ซม และเหลก็ปลอกขนาดเลก็ 6 มม ท่ี

ระยะห่างประมาณ > 20 ซม ลกัษณะความเสียหายของอาคารประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหาย

เน่ืองมาจากผนงัคอนกรีตถล่มเป็นบางส่วนหรือทั้งผนงัเน่ืองมาจากผนงัเหล่าน้ีไม่ไดมี้การยดึร้ังกบั

โครงเสาและคานและผนงัส่วนใหญ่นั้นมีขนาดใหญ่โดยไม่มีคานเอน็ทาํใหเ้ป็นความเสียหายท่ีพบได้

บ่อยท่ีสุด

อาคารประเภทท่ี 2: อาคารประเภทน้ีมีการก่อสร้างคลา้ยอาคารประเภทท่ี 1 แต่แตกต่างเน่ืองมาจากวา่

มีการยกพ้ืนสูง โดยค่าเฉล่ียความสูงของเสาประมาณ 1.8 เมตร ลกัษณะความเสียหายของอาคาร

ประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายเน่ืองมาจากผนงัคอนกรีตถล่มเป็นบางส่วนหรือทั้งผนงัหรือ

อาคารเอนไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงและไม่สามารถเขา้อยูไ่ด ้ หรืออาคารทั้งหลงัพงัลงมาเน่ืองจาก

นํ้ าหนกัของผนงับนชั้นสองนั้นหนกัเกินกวา่ท่ีเสาจะสามารถรับนํ้ าหนกัได้

ธีรพนัธ์ อรธรรมรัตน1์ กอ้งภพ หม่ืนโฮง้2, กิตติพงษ ์อินนอ้ย2, ณฐัพล สุขดิษฐ2์ 
1Lecturer, Department of Civil & Environmental Engineering, Mahidol University, Nakornpathom, THAILAND, teraphan.orn@mahidol.ac.th
2 Undergraduate student, Department of Civil & Environmental Engineering, Mahidol University, Nakornpathom, THAILAND

อาคารประเภทท่ี 3: อาคารประเภทน้ีมกัจะก่อสร้างโดยใชเ้สาคอนกรีตหล่อในท่ีโดยมีขนาดมากกวา่ 20 ซม 

และมีเหลก็เสริมภายในเสาอยา่งนอ้ยไดม้าตรฐานทางวิศวกรรมคือ 4DB12 โดยขนาดเสาโดยส่วนใหญ่ท่ี

พบขนาดประมาณ 20 ซม และเหลก็ปลอกขนาดเลก็ 6 มม ท่ีระยะห่างประมาณ 15 - 20 ซม ลกัษณะความ

เสียหายของอาคารประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายเน่ืองมาจากผนงัคอนกรีตแตกร้าว โดยอาคาร

ประเภทน้ีท่ีมีพ้ืนยกสูงประมาณ 0.5 – 1 เมตร จะเกิดการพงัทลายท่ีเสาเน่ืองมาจากเสามีขนาดเลก็เกินไปซ่ึง

เป็นความเสียหายท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด

อาคารประเภทท่ี 4: อาคารประเภทน้ีมกัจะเป็นอาคารไมใ้ชเ้สาไมห้รือคอนกรีตหล่อในท่ีโดยมีขนาด

ประมาณ 20 ซม โดยเน่ืองจากว่าอาคารประเภทน้ีมีลกัษณะเบาความเสียหายท่ีพบไดม้ากท่ีสุดคืออาคารเอน

ไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงแต่ความเสียหายถึงระดบัอาคารถล่มนั้นไม่พบจากการสาํรวจ

โดยภายหลงัการสาํรวจภาคสนามทางทีมศึกษาไดท้าํการนาํขอ้มูลมาแยกแยะถึงจาํนวนประเภทอาคารในแต่

ละประเภท ลกัษณะการพงัทลาย และ อายกุารใชง้านอาคารโดยจะพบวา่อาคารท่ีเสียหายรุนแรง (ประเภทสี

แดง) คือ อาคารประเภท ท่ี 1 และ 2 (Ornthammrath and Warnitchai, 2015)
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Type Description

Type I

อาคารชาวบา้น ไม่ไดมี้การออกแบบทางวิศวกรรม ใชเ้สาคอนกรีตสาํเร็จรูปขนาดเลก็

เหลก็เสริมไม่ไดม้าตรฐาน ขนาด < 20 ซม หรือโครงไม้ ผนงัคอนกรีตประสานขนาด

ใหญ่และหนกั หลงัคาสังกะสี

Type II
อาคารชาวบา้น ไม่ไดมี้การออกแบบทางวิศวกรรม ใชเ้สาคอนกรีตสาํเร็จรูปขนาดเลก็

เหลก็เสริมไม่ไดม้าตรฐาน ขนาด < 20 ซม หรือโครงไม ้เป็นอาคารยกพ้ืนสูง ผนงั

คอนกรีตประสานขนาดใหญ่และหนกั หลงัคาสังกะสี

Type 
III

อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ใชเ้สาคอนกรีตหล่อในท่ีขนาด > 20 ซม เสริมเหลก็ได้

มาตรฐาน ผนงัอิฐก่อปูนฉาบ หลงัคากระเบ้ือง
Type 
IV อาคารไมน้ํ้ าหนกัเบา ใชเ้สาไม ้เป็นอาคารยกพ้ืนสูง

Type I
34%

Type II
51%

Type III
13%

Type IV
2%

ประเภทลกัษณะโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากแรงแผ่นดนิไหว
Out of plane 

failure
49%

Soft story
39%

Short column
7%

Troprography
2%

Inplane failure
3%

แบ่งตามลกัษณะของการพงั

Ornthammrath and Warnitchai, 2015 “The 5 May 2014 MW
6.1 Mae Lao (Northern Thailand) earthquake: Interpretations
of recorded ground motion and structural damage”,
Earthquake Spectra (Accepted)

1-5ปี

29%

6-10ปี

15%
11-15ปี

7%

16-20ปี

15%

21-25ปี

7%

26-30ปี

19%

31-35ปี

3%

36-40ปี

5%

กราฟแสดงอายุของทีพ่กัอาศัยทไีด้รับความเสียหายจากแรงแผ่นดินไหว
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