
กฎหมายและมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทาน 

การส่ันสะเทือนจากแผน่ดินไหว 

ดร. เสถยีร เจรญิเหรยีญ 
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที ่๗ 

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

การอบรมหลักสตูร  

“เร่ืองจ าเป็นต้องรู้ส  าหรับวิศวกร  

ถ้าจะออกแบบโครงสร้างอาคารให้ต้านทานแผน่ดินไหว” 



วัตถปุระสงค์ของการบรรยาย 

เพือ่ให้ผูเ้ข้าฟังการบรรยายมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 

กฎหมายและมาตรฐานว่าด้วยการออกแบบอาคาร 

ต้านทานแรงส่ันสะเทือนจากแผน่ดินไหวของประเทศไทย 



กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ก าหนดพื้นท่ีเส่ียงภัยแผน่ดินไหวตามแนว

รอยเล่ือน จ านวน ๑๐ จังหวัด (ภาคเหนือ 

๙ จังหวัด และกาญจนบรุี) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กฎกระทรวง ก าหนดการรับน ้าหนัก                   

ความต้านทาน  ความคงทนของอาคาร

และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทาน

แรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เพิม่เติมพื้นทีเส่ียงภัยแผน่ดินไหว 

๑) กรงุเทพฯ และปริมณฑล (๕ จังหวัด)  

๒) บริเวณเฝ้าระวัง (ภาคใต้ ๗ จังหวัด) 

 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



กฎกระทรวงฯ แผน่ดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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การอ้างถึง 

ประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 



ประเภทอาคารควบคุม 

- อาคารท่ีจ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของสาธารณชน 

- อาคารเก็บวัตถอัุนตราย 

- อาคารสาธารณะ 

- อาคารท่ีมีความสงูต้ังแต่ ๑๕ เมตรข้ึนไป 

- สะพานท่ีมีช่วงความยาวต้ังแต่ ๑๐ เมตรข้ึนไป 

- เข่ือนเก็บกักน ้าท่ีมีความสงูต้ังแต่ ๑๐ เมตรข้ึนไป 



• ทบทวนการเพิม่เติมและปรับปรงุพื้นท่ีเส่ียงภัยแผน่ดินไหวในกฎกระทรวงว่า 
ครอบคลมุพื้นท่ีเส่ียงภัยท้ังหมดแล้วหรือไม ่

 

การทบทวนกฎกระทรวงฯ แผน่ดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐  

• ทบทวนการก าหนดสตูรค านวณแรงส่ันสะเทือนจากแผน่ดินไหวท่ีกระท ากับอาคาร 
ในกฎกระทรวงน้ัน มคีวามเหมาะสมหรือไม ่ 

 

• ทบทวนการเพิม่เติมและปรับปรงุประเภทและขนาดของอาคารควบคุมในกฎกระทรวง 
มคีวามเหมาะสมหรือไม ่(ประเภท/ความสงู/จ านวนผูใ้ช้อาคาร) 

 



ประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

กฎกระทรวง ก าหนดการรับน ้าหนักความต้านทาน ความคงทน 

ของอาคารและพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทาน 

แรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๔ 



หลักการและเหตผุล 

การก่อสร้างอาคารในพื้นท่ีเส่ียงภัยแผน่ดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 

แผน่ดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจบุันท่ี

พบว่า มีพื้นท่ีเส่ียงภัยแผน่ดินไหวในประเทศมากข้ึน และเทคนิคการ

ก่อสร้างอาคารมีความทันสมัย จึงสมควรก าหนดพื้นท่ีเส่ียงภัย

แผน่ดินไหวและก าหนดประเภทอาคารท่ีการออกแบบและค านวณ

โครงสร้างอาคารให้มกีารต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว

เพิม่เติม รวมท้ังปรับปรงุหลักเกณฑ์ให้มีความทันสมัยและมีความ

ปลอดภัยแก่ประชาชนในการเข้าใช้อาคารมากย่ิงข้ึน 

๑ ๒ 

๓ 



๑) ยกเลิกกฎกระทรวงฯ แผน่ดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒) ก าหนดให้มผีลใช้บงัคับเมือ่พน้ก าหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่ได้ประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา (เร่ิมบงัคับใช้วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๓) อาคารท่ีได้รับการยกเว้น 

  อาคารท่ีมอียู่แล้วก่อนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 

  อาคารท่ีได้รับใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างฯ และยังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ 

  อาคารท่ีได้ย่ืนขออนญุาตหรือได้แจ้งการก่อสร้างฯ ไว้ก่อนวันท่ีกฎกระทรวง 

ใช้บงัคับ และยังอยู่ระหว่างการพจิารณาของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

  หากอาคารน้ันเป็นอาคารท่ีเคยอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงฯ แผน่ดินไหว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ให้ปฏิบติัตามกฎกระทรวงดังกล่าวด้วยโดยอนโุลม 

สาระส าคัญของกฎกระทรวง 



สาระส าคัญของกฎกระทรวง 

๔) แก้ไขและเพิม่เติมพื้นท่ีเส่ียงภัยแผน่ดินไหวเป็น ๓ บริเวณ ๔๓ 

จังหวัด  

๕) ปรับปรงุและเพิม่เติมประเภทและขนาดอาคารควบคุม 

๖) ก าหนดความหมายและหน้าท่ีของ “ผูอ้อกแบบ” และ “ผูอ้อกแบบ

และค านวณ” 

๗) ปรับปรงุหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกแบบและค านวณโครงสร้าง

อาคาร 

๘) ก าหนดให้ผูอ้อกแบบและค านวณต้องเป็นผูไ้ด้รับใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร  



1. กรุงเทพมหานคร 
2. สมทุรปราการ 
3. สมทุรสาคร 
4. สมทุรสงคราม 
5. นครปฐม 
6. นนทบรุ ี
7. ปทมุธานี 
8. พระนครศรอียธุยา 
9. สพุรรณบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 

“บริเวณที ่๑” (เฝ้าระวัง) 
“บริเวณที ่๒” (เสี่ยงปานกลาง) 
“บริเวณที ่๓” (เสี่ยงสูง) 
รวม ๔๓ จังหวัด 

แก้ไขและเพิม่เติมพื้นท่ีเส่ียงภัยแผน่ดินไหว  

“บริเวณท่ี 1” เป็นบริเวณหรือพื้นท่ีท่ีต้องเฝ้าระวัง 

ได้แก่ กระบี่ ชมุพร ตรัง นครพนม 

นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ 

พษิณโุลก เพชรบรีุ เลย สงขลา สตลู สุราษฎร์ธานี 

และหนองคาย (รวม 14 จังหวัด) 

“บริเวณท่ี 2” เส่ียงภัยในระดับปานกลาง ได้แก่ 

กรงุเทพมหานคร ก าแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม 

นครสวรรค์ นนทบรีุ ปทมุธานี พระนครศรีอยุธยา 

พงังา ภเูก็ต ระนอง ราชบรีุ สมทุรปราการ 

สมทุรสงคราม สมทุรสาคร สพุรรณบรีุ และ

อุทัยธานี (รวม 17 จังหวัด) 

“บริเวณท่ี 3” เส่ียงภัยในระดับสงู ได้แก่ กาญจนบรีุ 

เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ 

แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สโุขทัย และอุตรดิตถ์ 

(รวม 12 จังหวัด) 



ปรับปรงุและเพิม่เติมประเภทและขนาดอาคารควบคมุ  

บริเวณท่ี ๑ และบริเวณท่ี ๒  
(อาคารบางประเภทก าหนดพื้นท่ี/ขนาด) 

- อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชดุ หรือหอพกั 

- สถานให้บริการผูส้งูอายุ  

- เรือนจ า  

- อาคารขนาดใหญ่พเิศษ  

- อุโมงค์ท่ีใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

- อาคารท่ีท าการของรัฐ  

- เคร่ืองเล่น   

- อาคารท่ีมคีวามสงูต้ังแต่ ๑๕ เมตร หรือ ๕ ช้ันข้ึนไป 



ปรับปรงุและเพิม่เติมประเภทและขนาดอาคารควบคมุ  

บริเวณท่ี ๓ 
- อาคารสาธารณะ 

- สถานให้บริการผูส้งูอายุ 

- เรือนจ า 

- อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 

- อุโมงค์ท่ีใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

- อาคารท่ีท าการของรัฐ  

- เคร่ืองเล่น  

- อาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ท่ีด าเนินการตามกฎหมายว่า

ด้วยการจัดสรรท่ีดิน 

- อาคารท่ีมคีวามสงูต้ังแต่ ๑๐ เมตร หรือ ๓ ช้ันข้ึนไป 



กฎกระทรวงฯ แผน่ดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ (๑)(ค) ก ำหนดให้อำคำรสำธำรณะที่มีผู้ใช้อำคำรได้ต้ังแต ่
สามร้อยคนขึ้นไป ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม หอศิลป์  

กฎกระทรวงฯ แผน่ดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขอ้ ๔(๑) (ค)โรงมหรสพ หอประชมุ ท่ีมีพืน้ท่ีอาคาร 
ตัง้แต ่๖๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 
ขอ้ ๔(๑) (ง) หอศิลป์ ท่ีมีพืน้ท่ีอาคารตัง้แต ่๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 

ปรับปรงุข้อก าหนดเก่ียวกับขนาดของอาคารควบคุม 

บางประเภทท่ีเดิมก าหนดตามจ านวนผูใ้ช้อาคาร 

มาเป็นการก าหนดตามพื้นท่ีใช้สอยอาคาร  



การค านวณพื้นท่ี 

ในการค านวณพื้นท่ี ให้น  าพื้นท่ีทางเดิน ห้องน ้า ห้องส้วม หรือ

พื้นท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการและอยู่ภายในอาคารน้ันมารวม

ค านวณด้วย  

โรงมหรสพ 1 โรงมหรสพ 2 

W/C 

CO
RR

ID
O
R 

โรงมหรสพ ท่ีมีพื้นท่ีอาคาร ต้ังแต่ ๖๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 



ส ำหรับอำคำรซึ่งใช้เป็นที่ประกอบกิจกำรในหลงัเดียวกันเกินกว่ำ ๑ 
ประเภท ให้น ำพื้นที่ทุกกิจกำรมำรวมกัน หำกพื้นที่รวมดังกล่ำวเท่ำกับ
หรือมำกกว่ำพื้นที่ที่ก ำหนดของกิจกำรใดกิจกำรหนึ่งในอำคำรหลงันั้น
ให้ถือว่ำอำคำรหลังดังกลำ่วอยู่ภำยใต้บังคับในกฎกระทรวงนี้ด้วย 

โรงมหรสพ 

๔๐๐ ตร.ม. 

โรงมหรสพ ที่มีพื้นที่อำคำร ตั้งแต่ ๖๐๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป 
ห้ำงสรรพสินคำ้ ที่มีพื้นที่อำคำร ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ตำรำงเมตรขึ้นไป 

ห้างสรรพสินค้า 

๘๐๐ ตร.ม. 



H 

H 

การคิดความสงูของอาคาร 

มำตรฐำน ASCE 7 กฎหมำยควบคุมอำคำร 



ความหมายผูอ้อกแบบและผูค้ านวณออกแบบ  

“ผูอ้อกแบบ” หมายความว่า ผูอ้อกแบบงาน

สถาปัตยกรรม หรือออกแบบและค านวณงาน

วิศวกรรม  

“ผูอ้อกแบบและค านวณ” วิศวกรตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกรซ่ึงท าหน้าท่ีจัดท า 

รายการค านวณ แบบแปลน และรายละเอียดใน

การก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรม 



ผูอ้อกแบบ (ข้อ ๕) 

รปูแบบเรขาคณิตของโครงสร้างอาคารและความมั่นคง

แข็งแรงของส่วนประกอบอาคาร 

ให้ผูอ้อกแบบค ำนึงถึงกำรจดัรปูแบบเรขำคณิต 
ของโครงสร้ำงอำคำรให้มีเสถียรภำพในกำรต้ำนทำน
แรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหว  
ส ำหรบัอำคำรท่ีตัง้อยู่ในบริเวณท่ี ๒ ซ่ึงเป็นอำคำรสงู 
และบริเวณท่ี ๓ ให้ผูอ้อกแบบค ำนึงถึงส่วนประกอบ 
ของอำคำรด้ำนสถำปัตยกรรมให้มีควำมมัน่คง  
ไม่พงัทลำย หรือไม่ร่วงหล่นได้โดยง่ำยด้วย  



ผูอ้อกแบบและค านวณ (ข้อ ๖ ถึงข้อ ๘) 

หลักเกณฑ์การออกแบบโครงสร้างอาคาร 

๑) การจัดโครงสร้างท้ังระบบ ก าหนดรายละเอียดปลีกย่อย

ของช้ินส่วนโครงสร้างและบริเวณรอยต่อระหว่างปลายช้ินส่วน

โครงสร้างต่าง ๆ ให้มีความเหนียว 

๒) การค านวณแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว 

๓) ระดับความรนุแรงของแผน่ดินไหวส าหรับการออกแบบ

และค านวณโครงสร้างอาคาร 



หลักเกณฑ์ 

การจัดระบบโครงสร้าง และช้ินส่วน/รอยต่อ ให้มีความเหนียว 

หลักเกณฑ์ท่ีจัดท าโดยส่วนราชการอ่ืนท่ีมหีน้าท่ี

และอ านาจในเร่ืองน้ัน 

อาคารควบคุมในท้ัง ๓ บริเวณ 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

กรณท่ียังไม่มีหลักเกณฑ์ฯ ให้กระท าหรือได้รับการรับรอง 

โดยนิติบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

และนิติบคุคลนั้นต้องมีวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาฯ 



หลักเกณฑ์การค านวณแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว 

อาคารต้องได้รับการค านวณให้สามารถรับแรงส่ันสะเทือน

ของแผน่ดินไหวท่ีไมต่ ่ากว่าท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง 

อาคารควบคุมในบริเวณท่ี ๒ หรือบริเวณท่ี ๓ 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

กรณท่ียังไม่มีประกาศกระทรวง ให้กระท าหรือได้รับการรับรอง 

โดยนิติบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

และนิติบคุคลนั้นต้องมีวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาฯ 



เง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ 

มีประกาศกระทรวงแต่ไม่ครอบคลมุอาคารควบคุมบางประเภท 

ไม่มีหลักเกณฑ์ของอาคารควบคุมบางประเภทท่ีจัดท าโดย 

ส่วนราชการอ่ืน 

ให้กระท าหรือได้รับการรับรองโดยนิติบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ และนิติบคุคลน้ันต้องมวุีฒิวิศวกร  

สาขาวิศวกรรมโยธาฯ 

ระดับความรนุแรงของแผน่ดินไหวของอาคารไมต่ ่ากว่าระดับท่ีก าหนดไว้ 

ในประกาศกระทรวง 



ผูอ้อกแบบและค านวณต้องเป็นผูไ้ด้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

กฎกระทรวงก ำหนดสำขำวิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๔ (1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต ่๓ ชั้นขึ้นไป หรือ
โครงสร้างของอาคารทีช่ั้นใดชั้นหนึ่งมีความสูงตัง้แต่ ๔ 
เมตรขึ้นไป หรืออาคารทีม่ีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป 
 (๒) อาคารสาธารณะทกุขนาด 



รา่งกฎกระทรวงก าหนดสาขาวชิาชพี

วศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
พ.ศ. .... 

อำคำรที่ก่อสร้ำงในบริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ ตำมประเภทและบริเวณ
ที่ก ำหนดตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยเรื่องกำรรับน้ ำหนกั ควำมต้ำนทำน 
ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว เข้ำข่ำยเป็นงำนวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมสำขำวิศวกรรมโยธำ 



กฎกระทรวงฯ แผน่ดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การอ้างถึง 

มาตรฐานท่ีจัดท าโดยกรมโยธาธิการ 

และผงัเมอืง หรือตามเง่ือนไขในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งจะก ำหนดให้เรื่องที่เป็นรำยละเอียดทำงด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับ
กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรประกำศ
ก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำก็ได้ 

พระราชบัญญัติ ควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง การออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร 

เพือ่ต้านทานแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว 

  

(๑) ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวท่ีใ ช้ ในการออกแบบ 

และค านวณ 

(๒) การค านวณแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว 

(๓) การจัดโครงสร้างท้ังระบบ การก าหนดรายละเอียด 

ปลีกย่อยของช้ินส่วนโครงสร้างและบริเวณรอยต่อระหว่าง 

ปลายช้ินส่วนโครงสร้างต่างๆ ให้มีความเหนียว 

มยผ. 1301/1302-61 

 



  

(๑) สะพานหรือทางยกระดับ  

(๒) อุโมงค์ท่ีใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

(๓) เข่ือนเก็บกักน ้า เข่ือนทดน ้า หรือฝายทดน ้า 

(๔) เคร่ืองเล่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคมุ

เคร่ืองเล่น 

ไม่ครอบคลมุ 

หลักเกณฑ์ท่ีจัดท าโดยส่วนราชการอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจในเร่ืองน้ัน 

แต่ให้ใช้ระดับความรนุแรงไม่ต ่ากว่าท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง  



  

ให้กระท าโดยนิติบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมหรือได้รับการรับรอง โดยนิติบคุคล 

ซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

โดยนิติบคุคลนั้นต้องมวิีศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขา

วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เป็นผูใ้ห้

ค าแนะน าปรึกษาและลงลายมอืช่ือ รับรองวิธีการค านวณ

น้ัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง 

การออกแบบและค านวณโดยวิธีอ่ืน 



(๑) วิธีแรงสถิตเทียบเท่า 

(๒) วิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด 

(๓) วิธีวิเคราะห์การตอบสนองแบบประวัติเวลา 

การค านวณแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว 

V    =   CsW 

Cs  =   Sa(I/R) 



มยผ.1301/1302-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว 

มยผ.1303-57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร 

ในเขตท่ีอาจได้รับแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว 

มยผ.1304-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรปูพรรณเพือ่ต้านทานการส่ันสะเทือน

ของแผน่ดินไหว 

ชดุมาตรฐานเก่ียวกับแผน่ดินไหว 



คู่มอืการปฏิบติัเก่ียวกับแผน่ดินไหว 



Thank You! 


