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*ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร 
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กฎหมายควบคุมอาคาร
ว่าด้วยการก่อสร้างอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวฉบับใหม่

ข้อมูลจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ต่างๆ
ในประเทศไทยมีระดับความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว
สูงกว่าที่เข้าใจกันในอดีตมากโดยเฉพาะผลการศึกษาเชิงลึก
ที่บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงภัย
จากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่ภายนอกประเทศ
แต่สามารถส่งผลกระทบต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ในบริเวณนี้ได้
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	 กฎกระทรวงฉบับที่	 49	 (พ.ศ.	 2540)	 ออกตามความใน	

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 2522	 เป็นกฎกระทรวง	

ว่าด้วยการรับน้ำหนักของอาคารในพื ้นที ่ท ี ่อาจได้ร ับแรง	

สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการคำนวณ	

แรงสั่นสะเทือนที่กระทำกับอาคารประเภทต่างๆ เพื่อให้การ	

ก่อสร้างอาคารในพื้นที ่ที ่เสี ่ยงภัยแผ่นดินไหวมีความมั ่นคง	

แข็งแรงและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผล	

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 11	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2540	 หลังจากนั้น	

เป็นต้นมาได้มีการศึกษาและค้นคว้าด้านแผ่นดินไหวในประเทศ	

ไทยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลจากผลการศึกษา	

แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยมีระดับความเสี่ยงภัย	

จากแผ่นดินไหวสูงกว่าท่ีเข้าใจกันในอดีตมาก โดยเฉพาะผลการ	

ศึกษาเชิงลึกที่บ่งชี้ว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความ	

เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่ภายนอก	

ประเทศ	 แต่สามารถส่งผลกระทบต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้างใน	

บริเวณนี้ได้ ซึ่งความเสี่ยงภัยดังกล่าวเป็นผลมาจากสภาพดิน		

ฐานรากที่เป็นชั้นดินเหนียวอ่อนและหนาสามารถขยายขนาด	

คล่ืนการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวได้หลายเท่าตัว กฎกระทรวง

ฉบับที่	 49	 (พ.ศ.	 2540)	 ที่ใช้บังคับอยู่เดิมไม่ได้ครอบคลุมถึง	

บริเวณเสี่ยงภัยดังกล่าวไว้ จึงทำให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ	

ด้านแผ่นดินไหวดำเนินการเสนอให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไข

กฎกระทรวงโดยขยายพื ้นที ่การควบคุมอาคารในบริเวณ	

ดังกล่าวด้วย

	 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง	

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง	

อาคารให้มีความปลอดภัยได้ดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง	

ฉบับที ่ 49 (พ.ศ. 2540) โดยออกกฎกระทรวงกำหนดการ

รับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดิน

ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ.	2522	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2550	

ที่ผ่านมา กฎกระทรวงดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติม และยกเลิก	

กฎกระทรวงฉบับที่	 49	 (พ.ศ.	 2540)	 โดยมีเนื้อหาหลักที่สำคัญ	

ดังต่อไปนี้

(1) การเพิ่มเติมพื้นที่ควบคุมและจัดแบ่งเขตพื้นที่ใหม ่

	 กฎกระทรวงฯ	ได้เพ่ิมเติมพ้ืนท่ีควบคุมจากเดิม	10	จังหวัด	

มาเป็นสามบริเวณ	22	จังหวัด	ดังน้ี

	 (1.1) “บริเวณเฝ้าระวัง”	 เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่อาจได้

รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว	ได้แก่	จังหวัดกระบี่	ชุมพร	พังงา	

ภูเก็ต	ระนอง	สงขลา	และสุราษฎร์ธานี	รวม	7	จังหวัด	ซึ่งเป็น

พื้นที่ใกล้แนวรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในภาค

ใต้	 โดยการเพิ่มเติมพื้นที่ควบคุมนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์

แผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	พ.ศ.	2547	

ที่ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ	 และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินในพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศอย่าง

รุนแรง	 ซ่ึงจากเหตุการณ์คร้ังน้ันกรมทรัพยากรธรณีได้รายงานผล	

การตรวจจับตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาด	 1-3	 ริกเตอร์	

ที่อยู่ตามแนวรอยเลื่อนสองแห่งในภาคใต้	(ดูภาพประกอบ)	และ

คาดว่ารอยเลื่อนดังกล่าวเป็นรอยเลื่อนที่มีพลัง	 (Active	 Faults)	

แต่เนื่องจากศักยภาพของรอยเลื่อนทั้งสองยังไม่มีข้อมูลรองรับ		

ที่ชัดเจน	 จึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงบริเวณเฝ้าระวัง	

โดยผู้คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าวไม่

จำเป็นต้องคำนวณผลของแรงสั่นสะเทือนที่มีต่ออาคาร	 แต่จะ

ต้องกำหนดรายละเอียดของชิ้นส่วนและรอยต่อระหว่างปลาย

ชิ้นส่วนต่างๆ	ให้มีความเหนียว	(Ductility)	เพื่อสามารถต้านทาน

แรงสั่นสะเทือนได้ในระดับหนึ่ง	

แสดงตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาด 1-3 ริกเตอร์ 

ตามแนวรอยเลื่อนสองแห่งในภาคใต้ 

(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
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	 (1.2)	 “บริเวณที่	 1” เป็นพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นดินอ่อน

มากที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพ-

มหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

รวม 5 จังหวัด โดยการสั่นสะเทือนในบริเวณนี้กำหนดให้มีความ

รุนแรงเทียบเท่าพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ 1 (Zone 1) ตามประมวล

ข้อบังคับอาคาร Uniform Building Code ของประเทศสหรัฐ-

อเมริกา 

	 (1.3)	 “บริเวณที่	 2” เป็นพื้นที่ควบคุมตามกฎกระทรวง

ฉบับที ่ 49 (พ.ศ. 2540) ซึ ่งเป็นพื ้นที ่หรือบริเวณที ่อยู ่ใกล้  

รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัด

กาญจนบุร ี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ 

แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน รวม 10 จังหวัด โดยการ  

สั่นสะเทือนในบริเวณนี้กำหนดให้มีความรุนแรงเทียบเท่าพื้นที่

เสี ่ยงภัยบริเวณ 2 (Zone 2) ตามประมวลข้อบังคับอาคาร 

Uniform Building Code ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(2)	 การจัดกลุ่มประเภทอาคารควบคุมให้มีความชัดเจน		

ยิ่งขึ้น	

 กฎกระทรวงฯ ได้กำหนดประเภทอาคารควบคุมตามพ้ืนท่ี 

ควบคุมบริเวณต่างๆ เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มีต่อ 

อาคารประเภทต่างๆ ในแต่ละบริเวณมีความแตกต่างกัน รวมท้ัง

กฎกระทรวงฉบับนี้ยังได้เพิ่มเติมอาคารควบคุมประเภทสะพาน 

และเขื่อน โดยกำหนดให้สะพานทางยกระดับที่มีช่วงระหว่าง 

ศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อน 

หรือฝายทดน้ำ ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร 

ขึ้นไปเป็นอาคารควบคุมด้วย
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(3) การคำนวณแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

	 กฎกระทรวงได้กำหนดเง่ือนไขการคำนวณแรงส่ันสะเทือน

ของแผ่นดินไหวตามลักษณะของอาคารที่แยกออกเป็นสองกลุ่ม

ในลักษณะเดียวกับกฎกระทรวงฉบับที่	 49	 (พ.ศ.	 2540)	 โดยมี

รายละเอียด	ดังนี้

 (3.1) อาคารที่มีลักษณะเป็นตึก	 บ้าน	 เรือน	 โรง	 หรือ	 

สิ่งก่อสร้างอื่นที่คล้ายคลึงกัน	 และมีรูปทรงที่สม่ำเสมอ	 การ

คำนวณแรงสั่นสะเทือนให้ใช้วิธีแรงสถิตเทียบเท่าตามที่ระบุ	 

ในกฎกระทรวง	 หรือวิธีอื่นที่เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการ

ออกแบบอาคารต้านทานการสั ่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที ่	 

สภาวิศวกรรับรอง	หรือที่จัดทำโดยส่วนราชการหรือนิติบุคคลซึ่ง

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 ซึ่งมีวิศวกร

ระดับวุฒิวิศวกร	 สาขาวิศวกรรมโยธา	 ตามกฎหมายว่าด้วย

วิศวกร	 เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธี

การคำนวณนั้น	

	 สูตรการคำนวณแรงสั่นสะเทือนโดยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า

ในกฎกระทรวงฯ	 ได้ใช้ตามกฎกระทรวงฉบับที่	 49	 (พ.ศ.	 2540)

ที่อาศัยประมวลข้อบังคับอาคาร	 Uniform	 Building	 Code	 (พ.ศ.	

2528) ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบด้านเทคนิคในการ	

ยกร่าง	 และได้แก้ไขสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องบางตัวให้สอดคล้อง	

กับสภาพความเป็นจริง รวมถึงได้เพิ่มเติมเกณฑ์การคำนวณ 

การเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ด้านข้าง	 (Story	 Drift)	 ที่เป็นผลจากการ 

สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในกฎกระทรวงฉบับนี้ด้วย

 (3.2) อาคารลักษณะอื่นหรืออาคารที่มีรูปทรง

ไม่สม่ำเสมอ	 การคำนวณให้ใช้วิธีการคำนวณเชิง

พลศาสตร์	 (Dynamic	 Method)	 หรือวิธีอื ่นที่ตั ้งอยู่	 

บนพื้นฐานทางทฤษฎีเชิงพลศาสตร์	 และผู้คำนวณ

ออกแบบโครงสร ้างต ้องได ้ร ับใบอนุญาตเป ็นผู ้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญ

วิศวกรขึ้นไป	 ซึ่งวิธีการคำนวณดังกล่าวต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทาน

การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง	

หรือที่จัดทำโดยส่วนราชการหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับ	 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	 ซึ่งมี

วิศวกรระดับวุฒิวิศวกร	 สาขาวิศวกรรมโยธาตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร	 เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา

และลงลายมือชื่อรับรองวิธีการคำนวณนั้น	
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(4) การอ้างถึงมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้าน

ทานแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

	 กฎกระทรวงฉบับที่	49	 (พ.ศ.	2540)	ไม่ได้กำหนดรายละเอียด

การปฏิบัติในเรื ่องของการจัดโครงสร้างอาคารให้มีความเหนียว	 

ทำให้ผู้คำนวณออกแบบโครงสร้างไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	

เกิดเป็นปัญหาต่อการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทำมาตรฐานประกอบการออกแบบ

อาคารเพ่ือต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง	หรือ	มยผ.	1301	ขึ้น	ซึ่งกฎกระทรวงและมาตรฐานได้ม ี

การเชื่อมโยงกันโดยกฎกระทรวงได้ระบุให้การจัดระบบโครงสร้าง 

อาคารจะต้องมีความเหนียวอย่างน้อยเทียบเท่าความเหนียวจำกัด	

(Limited	Ductility)	ตามที่กำหนดในมาตรฐาน

(5) อาคารควบคุมที่ได้รับการยกเว้น 

	 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้างหรือ

อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ	 ได้รับยกเว้นไม่ต้อง

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้	

	 การแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) โดยออกกฎ 

กระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก	ความต้านทาน	ความคงทนของอาคาร

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิน 

ไหว	 พ.ศ.	 2550	 ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	

2522	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2550	ที่ผ่านมา	

นั้น น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงถึงความสนใจและใส่ใจที่จะพัฒนา

การก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

สูงสุดแก่สังคมโดยรวม และต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เชื่อได้ว่าการ

พัฒนาด้านการก่อสร้างอาคารคงเป็นไปอย่างไม่หยุดย้ัง	ซ่ึงภาครัฐและ

เอกชนจะเป็นกลไกสำคัญท่ีมีบทบาทในการนำพาให้ทิศทางการก่อสร้าง

อาคารของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศได้
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