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กระทรวงมหาดไทย
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คํานํา 

 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทําให้

บ้านเรือน อาคารโรงเรียน อาคารสาธารณะ วัดวาอาราม เสียหายเป็น

จํานวนมาก กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะกรมช่างของประเทศ จึงได้

จัดทํา “คู่มือซ่อมแซมอาคารท่ีเสียหายจากแผ่นดินไหว” เพ่ือเป็นแนวทางใน

การตรวจสอบซ่อมแซมฟ้ืนฟูสภาพอาคารบ้านเรือน ให้กลับสู่สภาพปกติเพ่ือ

การอยู่อาศัยดังเดิม 

แต่ก่อนนั้นเรามักคิดว่าเรื่องแผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัว การ

เตรียมพร้อมในแง่ของความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารอาจไม่ดีพอ และ

การก่อสร้างอาจปฏิบัติตามความคุ้นเคยในอดีต หลังจากท่ีได้เกิดเหตุการณ์

แผ่นดินไหวครั้งนี้แล้ว นับเป็นบทเรียนท่ีสําคัญท่ีทําให้เราตระหนักในการ

เสริมความม่ันคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างต่างๆของอาคาร เพ่ือรองรับ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

 

         

    (นายมณฑล สุดประเสริฐ) 

อธิบดกีรมโยธาธิการและผังเมือง 
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สาเหตุของแผ่นดินไหว 

 แผ่นดินไหวเกิดจากการท่ีเปลือกโลกเกิดคดโค้งโก่งตัวอย่างฉับพลัน และขาด

ออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหวจุดท่ีปล่อยพลังงาน

ออกมานีร้ียกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Hypocenter) ซึ่งครั้งล่าสุดนี้อยู่ท่ี 

อ.พาน จ.เชียงราย ลึกลงไปประมาณ 7 กิโลเมตร ขนาดของแผ่นดินไหววัด

ได้ประมาณ 6.3 ริกเตอร ์

 

 

  

 

ผลของแผ่นดินไหวจะทําให้เกิดคลื่น 2 ลักษณะกระจายออกจากจุด
ศูนย์กลางเดินทางทะลุผ่านโลก นั่นก็คือคลื่นปฐมภูมิ และคลื่นทุติยภูมิ ถ้า
จะเปรียบคลื่นดังกล่าวนี้เหมือนกับสปริง ก็จะสามารถแสดงได้ดังรูปท่ี 2 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 

ปฐมภูม ิ

ทุติยภูม ิ

รูปท่ี 2 

7 km. Hypocenter 

Epicenter 
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สําหรับแผ่นดินไหวท่ีเกิดในระดับตื้นจากผิวดิน ก็อาจจะมีคลื่น
พ้ืนผิว (รูปท่ี 3) ท่ีเดินทางไปตามพ้ืนผิวโลกโดยไม่แพร่เข้าไปภายในผิวโลก
ระดับลึก ซึ่งคลื่นลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายได้มากกว่าคลื่นปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ 

 

 

 

 

 มาตราวัดขนาดแผ่นดินไหวใช้หน่วยเป็น “ริกเตอร์” (Richter) เป็น
ตัวเลขท่ีใช้แทนหน่วยวัดของพลังงาน และสามารถเปรียบเทียบขนาดของ
แผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเหตุการณ์ได้ง่าย ไม่ได้เป็นหน่วยวัดเพ่ือ
แสดงผลของความเสียหาย ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) เป็น
มาตราวัดท่ีแสดงผลกระทบของแผ่นดินไหวท่ีมีต่อความรู้สึกของคน ต่อ
ความเสียหายของอาคารและสิ่งก่อสร้าง และต่อสิ่งต่างๆ ของธรรมชาต ิ
ความรุนแรงจะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งท่ีได้รับผลกระทบโดย
ข้ึนอยู่กับ ระยะทาง สภาพธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง และภูมิประเทศ จาก
ตําแหน่งเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) มากน้อยเพียงใด มาตรวัด
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวกําหนดได้จากความรู้สึกของอาการตอบสนอง
ของผู้คน การเคลื่อนท่ีของเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้าน ความเสียหายจาก
ปล่องไฟ จนถึงข้ันท่ีทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของ

รูปท่ี 3 
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แผ่นดินไหวเรียกว่า “มาตรวัดเมอร์คัลลี่” (Modified Mercalli Intensity 
Scale (MMI) มี 12 ระดับ จากระดับความรุนแรงท่ีน้อยมากจนไม่สามารถ
รู้สึกได้ซึ่งต้องตรวจวัดได้ด้วย เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น จนถึงข้ัน
รุนแรงท่ีสุด จนทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศ และใช้หน่วยระดับเป็นตัวเลขโรมัน
ดังรูปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4 
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การซ่อมแซมอาคารท่ีเสียหายจากแผ่นดินไหว 

กําแพง 
- กําแพงท่ีมีรอยร้าวขนาดเล็ก 

วิธีการซ่อมแซม 
1. สกัดปูนฉาบผิวหน้าทําความสะอาดรอยร้าว 
2. ฉาบปิดผิวนอกรอยร้าวด้วยวัสดุ อีพ็อกซี่ ท่ีมีความเหนียวสูง เว้น

ช่องว่างเป็นระยะๆ 
3. ติดพอร์ตตามช่องว่างท่ีเว้นไว ้
4. ยิงอีพ็อกซี่เรซิ่น ท่ีมีความข้นเหลวต่ําเข้าไปในพอร์ตท่ีมีการฝัง

เตรียมไว้ และระหว่างท่ียิงควรตรวจสอบให้กาวมีการไหลจากพอร์ต
หนึ่งไปยังอีกพอร์ตหนึ่ง เพ่ือให้ม่ันใจว่ารอยร้าวถูกเติมเต็ม 
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- กําแพงท่ีมีรอยแยกหลุดจากเสา 
 สาเหตุท่ีพบได้มากในกรณีนี้คือ ในขณะท่ีก่อสร้างผู้รับเหมาไม่ได้ทํา
การเสียบเหล็กหนวดกุ้งเสริมยื่นออกมาจากเสาก่อนท่ีจะทําการก่ออิฐกําแพง 
วิธีการซ่อมแซม 

1. สกัดส่วนท่ีเกิดรอยร้าว 
2. ยึดลวดกรงไก่โดยการตอกตะปูยึดกับส่วนของโครงสร้างเช่น เสา 

หรือคาน 
3. ฉาบปูนทับ 
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- กําแพงท่ีมีรอยร้าวขนาดใหญ ่
วิธีการซ่อมแซม 

1. ทําความสะอาดรอยร้าวและสกัดเนื้อปูนหรืออิฐท่ีมีความเสียหาย
ออก 

2. อุดรอยร้าวด้วยปูนหรือมอร์ต้าสําหรับงานซ่อม (ประเภทท่ีมีการหด
ตัวต่ํา)  

3. ถ้ารอยร้าวมีขนาดใหญ่อาจต้องทําการวางกรงไก่หรือโครงตาข่าย
เหล็กตามรอยร้าวก่อนฉาบปูนทับ 
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กําแพงท่ีมีประตูและหน้าต่างนั้น ควรจะมีเสาเอ็นและทับหลัง ซึ่ง
เสาเอ็นนี้จะทําหน้าหน้าท่ียึดประตูและหน้าต่างเข้ากับกําแพงซึ่งจะถูกปิดไว้
ด้วยปูนฉาบ และจะอยู่ระหว่างผนังก่ออิฐและวงกบข้างของประตู ส่วนทับ
หลังนั้น จะทําหน้าทีรับผนังซึ่งอยู่เหนือวงกบประตูหรือหน้าต่าง และถ่าย
น้ําหนักลงไปยังเสาเอ็น และยึดประตูและหน้าต่างเข้ากับผนังเช่นเดียวกับ
เสาเอ็น  

ปัญหาแรกๆของการไม่มีเสาเอ็นทับหลังนั้น มักจะเกิดรอยร้าว
เฉียงๆ บนผนังบริเวณมุมของวงกบซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น 
น้ําซึมเข้ามาในอาคาร วงกบบิดตัวไม่สามารถปิดประตูหรือหน้าต่างได้อย่าง
สนิทได้  
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คาน 
 ในส่วนของโครงสร้างนั้น คานจะทําหน้าท่ีรับน้ําหนักของพ้ืนและ
กําแพงและถ่ายน้ําหนักลงเสาอีกทีหนึ่ง 

- รอยร้าวเฉพาะท่ีผิวปูนฉาบ 
วิธีซ่อมแซม 

1. สกัดตามแนวรอยร้าวออก 
2. อุดรอยแตกร้าวด้วย อีพ็อกซี่, กรัมกรีต (Gumcrete) หรือ ซีเมนต์

เพสท์ (Cement Paste) (ของปูนซีเมนต์ไทย) 
3. ฉาบปูนทับปิด 
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 ท้ังนี้คานอาจมีรอยร้าวอันเนื่องมาจากแรงดัดหรือแรงเฉือนใน

ขณะท่ีเกิดแผ่นดินไหวดังรูปท่ี 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในกรณีรอยร้าว ก. ก่อนทําการซ่อมแซมควรย้ายของท่ีมีน้ําหนัก

มาก ออกจากบริเวณหลังคาน เพ่ือให้คานไม่ต้องแบกน้ําหนักท่ีมากนัก ส่วน

รอยร้าว ข. นั้นนับเป็นรอยร้าวท่ีค่อนข้างอันตราย เพราะคานอาจหลุดออก

ก. ร้าวจากแรงดดั 

ข. ร้าวจากแรงเฉือน 

รูปท่ี 5 
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จากหัวเสาและทําให้เกิดการพังทลายของโครงสร้างได้ ซึ่งการซ่อมแซมจะได้

กล่าวในหัวข้อการซ่อมแซมจุดต่อระหว่างเสาและคานเป็นลําดับต่อไป 

เสา 

 โครงสร้างเสานั้นนับเป็นส่วนสําคัญของระบบโครงสร้าง โดยอาจ

พิจารณาเปรียบเสาได้กับส่วนของลําต้นของต้นไม้ ท่ีทําให้ต้นไม้คงรูป และ

ยืนหยัดอยู่ได้ เสาจึงต้องมีความม่ันคงแข็งแรงในการท่ีจะแบกรับน้ําหนักของ

อาคารได้  

- เสาท่ีมีรอยแตกเล็กน้อย 
วิธีซ่อมแซม 

1. สกัดส่วนท่ีแตกร้าวออกแล้วเสริมเหล็กยืน โดยใช้ขนาดเท่าเดิมทาบ
กับเหล็กเสริมเดิม 

2. เชื่อมเหล็กท่ีทาบกับเหล็กเดิมเข้าด้วยกัน 
3. ให้เสริมเหล็กปลอก โดยใช้เหล็ก ขนาด 6 ม.ม. หรือ 9 ม.ม. ยึดแนว

ขวางโดยวิธีเชื่อม 
4. เทคอนกรีตให้เต็ม แล้วจึงฉาบปิดทับดังเดิม     
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- การซ่อมแซมเสา (โดยใช้เหล็กฉาก) 
วิธีซ่อมแซม 

1. ให้ซ่อมครั้งละ 1 เสา 
2. สกัดคอนกรีตส่วนท่ีเสียหายออก และใช้คํ้ายันไม้หรือเหล็กให้

เพียงพอโดยคํ้ายันใต้คาน 
3. ให้ เสริมมุมเสาทุกด้านด้วยเหล็กรูปพรรณขนาดประมาณ L 

40x40x3 หรือ L 50x50x4 
4. ให้ยึดเหล็กฉาก ท้ัง 4 มุม ด้วยกัน โดยใช้แผ่นเหล็กหนาประมาณ 3 

ม.ม. กว้างประมาณ 3 – 5 ซ.ม. โดยเชื่อมเข้ากับเหล็กฉาก 
5. ให้ทาสีกันสนิมเหล็กฉาก แล้วเทคอนกรีตพอกเสาท้ังหมด ซึ่งเสาอาจจะ

ใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อย 
 

 

 

 

 

 

 

เหล็กเดิม 

เหล็กฉาก L 40x40x3 มม. 

แผ่นเหล็กหนา 3 มม. กว้าง

ประมาณ 3-5 ซม. 

เหล็กฉาก L 40x40x3 มม. 

ค้ํายัน 

เทคอนกรีตพอกเสา 
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- การซ่อมหัวเสา 
วิธีซ่อมแซม 

1. จัดวางคํ้ายันให้เพียงพอ  
2. ซ่อมแซมกําแพงคอนกรีตท่ีเสียหายระหว่างเสาก่อน (ถ้ามี) ก่อนการ

สกัดคอนกรีตหัวเสา 
3. สกัดคอนกรีตส่วนท่ีเสียหายออกให้หมด  
4. ทําความสะอาดเหล็กเสริม 
5. ควรให้มีระยะทาบต่างๆ ดังรูป 
6. เทคอนกรีตให้เต็ม แล้วจึงฉาบปิดทับดังเดิม     

 

 

 

 

-   

 

 

 

 

ทาบเหล็กเข้าไปในคานเป็นระยะ 40 เทา่ 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก 

ระยะเหล็กปลอกทุกๆ 7.5 ซม. 
ในช่วงระยะ 60 ซม. 

ทาบเหล็กกับเหล็กยืนเดิมที่
สภาพดี เป็นระยะ 40 เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก 

เฉือนคอนกรีตจนถึงคอนกรีตที่
ยังคงสภาพดี 

ระยะทาบ 40 เท่า 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก 

เหล็กเสริมในคานควรทําความ
สะอาด โดยต้องขูดสนิมออก 
(ถ้าม)ี 

เฉือนคอนกรีตจนถึงคอนกรีตที่
ยังคงสภาพดี 
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- การซ่อมจุดต่อระหว่างเสาและคาน 
วิธีซ่อมแซม 

1. จัดคํ้ายันบริเวณใต้คานใกล้ๆกับจุดต่อ  
2. สกัดคอนกรีตส่วนท่ีเสียหายออกให้หมด 
3. ทําความสะอาดเหล็กเสริม 
4. ควรให้มีระยะทาบต่างๆดังรูป 
5. เทคอนกรีตให้เต็ม แล้วจึงฉาบปิดทับดังเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาบ 40 เท่าของเส้นผ่าศูนยก์ลางเหล็ก 

ระยะ 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก 
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- การซ่อมแซมเสา (โดยการตั้งเสาใหม่) 
วิธีการซ่อมแซม 

1. ติดตั้งคํ้ายันให้เพียงพอ 
2. สกัดคอนกรีตในเสาออก เหลือเหล็กเดิมไว ้
3. ระยะทาบเหล็กต่างๆดังรูป 

 

 

 

 

 

 

เสาที่เสียหาย 
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ฐานที่ม่ันคงแข็งแรง ฐานที่ม่ันคงแข็งแรง 

ติดต้ังคํ้ายันให้เพียงพอ 

สกัดคอนกรีตในเสาออกให้หมด 
โดยเหลือเหล็กยืนไว ้
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สกัดคอนกรีตในคาน ตัดเหล็กที่ดุ้ง
ในเสาบางบริเวณออก  ติดต้ังเหล็ก
เสริมใหม่ให้มีระยะทาบ 40 เทา่ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริม 

ระยะทาบ 40 เท่าของเส้น
ผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริม 

ติดต้ังไม้แบบเสา ตัดช่องเปิด
ชั่วคราวเพื่อทาํการเทคอนกรีต เท
คอนกรีตและอัดแน่น ทิ้งคํ้ายันไว้
อย่างน้อย 14 วัน 

ทําช่องเปิดสําหรับการเทคอนกรีต กวา้ง

อย่างน้อย 20 ซม. 
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พ้ืนสําเร็จรูป 

 การวางของพ้ืนสําเร็จรูปนั้น จะเป็นลักษณะการวางพาดปลายแผ่น

พ้ืนสําเร็จรูปบนหลังคาน บางครั้งระยะพาดนั้นอาจน้อยเกินไป ซึ่งเม่ือเกิด

แผ่นดินไหวอาจทําให้แผ่นพ้ืนสําเร็จรูปร่วงหล่นมา ทําให้เกิดอันตรายถึงแก่

ชีวิตได้  

- การซ่อมแซมพ้ืนสําเร็จรูป 
วิธีซ่อมแซม  

1. ยึดเหล็กฉากเข้ากับคานท่ีรองรับพ้ืนสําเร็จรูป เพ่ือเพ่ิมระยะพาด

ให้กับปลายพ้ืนสําเร็จรูป 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนสําเร็จรูป 

เหล็กฉาก 

คาน 
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เอกสารอ้างอิง 

• Repair and Strengthening Guide for Earthquake Damaged 

Low-Rise Buildings 

• เว็บไซด์กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th 

• เว็บไซด์กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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คณะผู้จัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

นายมณฑล สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นางสาวศิระภา วาระเลิศ  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายมเหศวร ภักดีคง  รองอธิบดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
นายสุนัย อภิรักษ์ธาธาร  สถาปนิกใหญ ่

 

คณะกรรมการจัดทําคู่มือ 

นายนพ โรจนวานิช  ประธานกรรมการ 
นายวินิจ ชัยชนะศิริวิทยา  กรรมการ 
นายนิเวศน์ ล้ําเลิศลักษณะชัย กรรมการ 
นางเปรมจิต หอมจันทนากุล กรรมการ 
นายสิทธิภัทร ปาละนันทน ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

จัดพิมพ์   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ออกแบบรูปเล่ม  นายสิทธิภัทร ปาละนันทน ์
ผู้พิมพ์   บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ จํากัด 
พิมพ์ครั้งท่ี 1  มิถุนายน 2557 
จํานวน   10,000 เล่ม 
(ลิขสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง) 


