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จุลนิติ

๑.  บทนํา
 แผนดินไหวเปนภัยธรรมชาติที่ไมอาจถือวาเปนภัยที่ไกลตัวกับคนไทยอีกตอไป ดังจะเห็นไดจาก
แผนดนิไหวทีเ่กดิข้ึนในชวงระยะเวลาไมก่ีปทีผ่านมาไดมผีลกระทบตอชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน
อยางตอเนื่อง อาทิ เหตุแผนดินไหวครั้งใหญที่ยอดเกาะสุมาตราเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
ทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิสรางความเสียหายกับพื้นท่ีชายฝงอันดามันของประเทศไทยในหลายจังหวัด 
หรอืเหตุแผนดนิไหวขนาด ๖.๓ รกิเตอร เมือ่วันที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในอําเภอพาน จงัหวัดเชียงราย 
ซึ่งทําใหอาคารในจังหวัดเชียงรายเสียหายหรือพังทะลายลงมาเปนจํานวนมาก

  ตัวอยางความเสียหายของอาคารจากเหตุแผนดินไหว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 ๑ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
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๑

 กฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางอาคารกฎหมายเก่ียวกับการกอสรางอาคาร
ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว

ของประเทศไทยของประเทศไทย
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 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินมาตรการเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยแผนดินไหวอยางตอเนื่อง โดยมาตรการท่ีสําคัญและถือไดวาเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรการหน่ึง ไดแก มาตรการดานกฎหมายเพ่ือควบคุมการกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแผนดินไหวใหมีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผนดินไหว ซึ่งในปจจุบันไดมีกฎหมาย
ในลกัษณะดงักลาวอยูแลวฉบบัหน่ึง ไดแก กฎกระทรวง กาํหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน
ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ออกตามความในพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ตอแตนีไ้ปจะขอเรียกสัน้ๆ วา กฎกระทรวงฯ
แผนดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึง่มผีลบังคับใชตัง้แตวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ เปนตนมา สาํนักควบคมุ
และตรวจสอบอาคารเห็นวา กฎกระทรวงดังกลาวเปนกฎหมายเฉพาะ และยังไมไดเปนที่แพรหลาย
กับประชาชนทั่วไปนัก แมแตวิศวกรและสถาปนิกอีกเปนจํานวนที่ยังไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎหมายดงักลาว จงึไดจดัทาํบทความนีข้ึน้ โดยมจีดุมุงหมายเพือ่แนะนาํกฎหมายฉบบัดงักลาว รวมทัง้
ความเปนมา รายละเอียด และเนื้อหาหลักสําคัญ สําหรับใหผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองและเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย

๒.  ความเปนมาของกฎกระทรวง
  กอนที่กฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ จะประกาศบังคับใชนั้น ไดมีกฎกระทรวง
ในเรือ่งดงักลาวแลว คอื กฎกระทรวงฉบบัที ่๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันถือไดวาเปนกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมการกอสรางอาคารในพื้นที่
เสี่ยงภัยแผนดินไหวฉบับแรกของประเทศไทย โดยจุดเร่ิมตนของการออกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ มาจากเหตุแผนดินไหวเม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ ซึ่งมีศูนยกลางอยูทางเหนือ
ของเข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี เหตุคร้ังนั้นทําใหกรมโยธาธิการ (เดิม) โดยคณะกรรมการ
ควบคมุอาคารตดัสนิใจยกรางกฎกระทรวงวางขอกาํหนดความมัน่คงแขง็แรงของอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวขึ้น การยกรางกฎกระทรวงแลวเสร็จเมื่อตนป ๒๕๒๙ โดยรายละเอียด
เชิงเทคนิคไดอาศัยขอกําหนดใน Uniform Building Code แหงประเทศสหรัฐอเมริกา เปนขอมูล
ในการยกราง และไดกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวรวมทั้งสิ้น ๕๓ จังหวัด แตปรากฏวารางดังกลาว
ไมผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และสงรางกลับใหกรมโยธาธิการพิจารณาทบทวนและแกไข
อีกหลายครั้งโดยเฉพาะการพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ที่ทําใหราคาคากอสรางอาคาร
ตองเพิม่มากขึน้ รวมทัง้ในขณะนัน้หลายฝายมคีวามเหน็วา ประเทศไทยมคีวามเสีย่งตอภยัแผนดินไหว
นอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงมากกวา เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุน 
ในที่สุดคณะกรรมการฯ ไดแกไขขอกําหนดโดยลดพื้นที่เสี่ยงภัยลงเหลือเพียง ๑๐ จังหวัด (เฉพาะพื้นที่
ตามแนวรอยเล่ือนตาง ๆ ภายในประเทศ ไดแก พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือ ๙ จังหวัดและจังหวัด
กาญจนบุรี) และลดรายละเอียดเชิงเทคนิคลง เพื่อใหขอกําหนดในรางสามารถนําไปใชปฏิบัติได
อยางแทจริง รวมทั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๗ ไดเกิดเหตุแผนดินไหวขนาด ๕.๑ ริกเตอร 
มศีนูยกลางอยูหางจากตวัอาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย ประมาณ ๒๐ กโิลเมตร เหตคุรัง้น้ันทาํใหอาคาร
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หลายหลงัในอาํเภอพานไดรบัความเสยีหาย สงผลใหรางกฎกระทรวงผานการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี
และผานขั้นตอนในการดําเนินการ จนออกมาเปนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมระยะเวลาในการดําเนินการของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ทั้งสิ้นกวา ๑๔ ป 
 ตอมาในป ๒๕๔๕ คณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติไดเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ใหพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยขอให
ขยายพ้ืนที่เส่ียงภัยแผนดินไหวใหครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลดวย เนื่องจาก
มีผลการศึกษาพบวา กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวขนาดใหญ
ระยะไกล แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวขนาดใหญที่มีศูนยกลางอยูนอกประเทศ ทําใหชั้นดินแข็ง
หรือชั้นหินใตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเกิดการสั่นสะเทือน ถึงแมการสั่นสะเทือนของ
ชั้นดินแข็งดังกลาวไมสูงนัก แตจากสภาพดินฐานรากสวนบนเปนดินเหนียวออนหนาทําใหสามารถ
ขยายแรงส่ันสะเทือนดังกลาวใหสูงขึ้นได ซึ่งเปนความเส่ียงภัยในลักษณะเดียวกับของกรุงเม็กซิโก 
ซึ่งจากเหตุการณแผนดินไหวเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ ที่ศูนยกลางแผนดินไหวอยูหางจาก
กรุงเม็กซิโกถึง ๓๕๐ กิโลเมตร แตไดสรางความเสียหายกับกรุงเม็กซิโกอยางรุนแรง มีผูเสียชีวิต
กวาหมื่นคน คณะกรรมการควบคุมอาคารจึงไดพิจารณาแกไขปรับปรุงขอกําหนดในกฎกระทรวง ๔๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน ซึ่งใชเวลาในการยกรางประมาณ ๒ ป หลังจากน้ันใช
เวลาอีกประมาณ ๒ ปในการผานกระบวนในการออกกฎหมาย ออกเปนกฎกระทรวง กําหนดการ
รับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกฎกระทรวงฉบับหลัง ไดยกเลิกกฎกระทรวง
ฉบบัที ่๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ และมผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ จะเหน็วาการพจิารณา
การแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ใชเวลาประมาณ ๔ ถึง ๕ ป ไมยาวนาน
เหมือนการยกรางครั้งแรก

๓.  รายละเอียดที่สําคัญของกฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
  กฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเนื้อหาหลักที่สําคัญดังตอไปนี้
 (๑)  พื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
 พืน้ทีเ่สีย่งภัยแผนดนิไหวท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงฯ สามารถแยกออกไดเปน ๓ บรเิวณ ครอบคลุม
พื้นที่ ๒๒ จังหวัด ตามระดับความเสี่ยงภัยจากนอยไปมาก ดังนี้ 
 “บริเวณเฝาระวัง” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว ไดแก จังหวัด
กระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎรธานี 
รวม ๗ จังหวัด
 “บริเวณที่ ๑” เปนพื้นที่หรือบริเวณที่เปนดินออนมาก และไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว
ระยะไกล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สมุทรสาคร รวม ๕ จังหวัด 
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บริเวณ ๒ รวม ๑๐ จังหวัด

บริเวณ ๑ รวม ๕ จังหวัด

บริเวณเฝาระวัง รวม ๗ จังหวัด
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 “บริเวณท่ี ๒” เปนพืน้ทีห่รือบริเวณท่ีอยูใกลรอยเล่ือน ไดแก จงัหวัดกาญจนบุร ีจงัหวัดเชียงราย 
จงัหวดัเชยีงใหม จงัหวดัตาก จงัหวดันาน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร จงัหวดัแมฮองสอน จงัหวดัลาํปาง 
และจังหวัดลําพูน รวม ๑๐ จังหวัด
 (๒)  ประเภทอาคารควบคุม
 สาํหรับประเภทของอาคารท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมคีวามม่ันคงแข็งแรงและสามารถตานทาน
การสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวเปนการเฉพาะ ไดแก อาคารท่ีมีบุคคลเขาไปใชสอยเปนจํานวนมาก 
เชน อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุมคน บางชนิด อาคารท่ีหากเกิดความเสียหายแลวอาจกอใหเกิด
อันตรายกับสาธารณะ เชน อาคารเก็บวัตถุอันตราย อาคารที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไป รวมถึง
โครงสรางอาคารประเภทเข่ือนและสะพาน โดยการกําหนดประเภทอาคารควบคุมจะแยกตาม
บริเวณเสี่ยงภัยตาง ๆ เนื่องจากผลกระทบจากแผนดินไหวที่มีตออาคารประเภทตาง ๆ ในแตละพื้นที่
มีความแตกตางกัน
 (๓)  ขอกําหนดเก่ียวกับการคํานวณและออกแบบอาคาร
 กฎกระทรวงไดกาํหนดวิธกีารคํานวณตามลักษณะและรูปทรงอาคาร เชน อาคารท่ีเปนตกึ และมี
รูปทรงที่เรียบงาย มีความสมมาตร ไมมีสวนหักหรือสวนเวา ผูคํานวณและออกแบบโครงสรางสามารถ
ใชสูตรการคํานวณอยางงายท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตหากอาคารมีรูปทรงท่ีซับซอน ผูคํานวณ
และออกแบบตองใชวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตร (Structural Dynamic) และผูคํานวณออกแบบ
ตองไดรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป 
และนอกจากวธิกีารคาํนวณแลวกฎกระทรวงยงักาํหนดใหผูคาํนวณและออกแบบโครงสรางตองพิจารณา
และปฏบิตัใินบางเรือ่ง เชน การใหรายละเอยีดชิน้สวนโครงสรางเพือ่ใหโครงสรางสามารถโยกตวัไดมากขึน้
เมื่อเกิดแผนดินไหว (ชิ้นสวนโครงสรางที่มีความเหนียว) โดยรายละเอียดเชิงเทคนิคในเรื่องดังกลาว
ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคาร

เพื่อตานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว

(มยพ. ๑๓๐๑ - ๕๔)
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กฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย

จุลนิติ

 (๔)  อาคารที่ไดรับการยกเวน
 กฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชควบคุมเฉพาะอาคารที่ไดรับใบอนุญาตภายหลัง
กฎกระทรวงฯ มผีลบังคบั (๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐) อาคารทีก่อสรางไวแลว หรอือาคารทีม่อียูเดมิ หรอื
อาคารที่ไดรับใบอนุญาตกอนหนานี้ ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

๔. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารใหสามารถตานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕
     นอกจากกฎกระทรวงฯ แผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการ
และผังเมืองยังไดออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเกาหรืออาคาร
ที่มีอยูเดิมใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว ไดแก กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ
การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความม่ันคงแข็งแรงของอาคารใหสามารถตานแรงส่ันสะเทือน
จากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการออกกฎกระทรวงฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาของอาคาร
ที่ตองการเสริมความมั่นคงแข็งแรงใหสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวและเขาขาย
เปนการดัดแปลงอาคาร สามารถดําเนินการไดโดยไมติดขัดเกี่ยวกับขอกฎหมายที่บังคับใชในขณะ
ยื่นขออนุญาตทําการดัดแปลงอาคาร เชน หลักเกณฑเกี่ยวกับพื้นที่วางภายนอกอาคาร แนวอาคาร 
และระยะตาง ๆ  ของอาคาร โดยกฎกระทรวงฯ กาํหนดใหเจาพนักงานทองถิน่พจิารณาออกใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคารดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับ
ในขณะท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือดัดแปลงอาคารคร้ังหลังสุด กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

๕.  บทสงทาย
  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับอาคารและส่ิงปลูกสรางจากแผนดินไหวในหลายเหตุการณเปนสิ่ง
ยํ้าเตือนวาอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะภัยแผนดินไหวไมใชสิ่งไกลตัว
อกีตอไป หนวยงานภาครฐัไดตระหนกัถงึภยัดังกลาวและไดจดัเตรยีมมาตรการเสรมิสรางความปลอดภยั
ตอชวีติและทรัพยสนิของประชาชนในพ้ืนทีเ่สีย่งภยัรองรบัไวบางแลว กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนกั 
ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตัวอยาง
กฎหมายท่ีออกมาเพ่ือใหการกอสรางอาคารมีความม่ันคงแข็งแรงสามารถตานทานแรงส่ันสะเทือน
จากแผนดินไหวท่ีสอดคลองกับสภาพความเส่ียงของแตละพื้นที่ สามารถลดความสูญเสียตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนหากเกิดแผนดินไหวข้ึน แตยังมีภัยพิบัติอื่นที่เปนภัยคุกคามตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองนําไปพิจารณาควบคุมใหสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน สรางความสมดุลระหวางความปลอดภัยและการจํากัดสิทธิของประชาชน 
แตอยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้ไมถือไดวาเปนมาตรการที่ยั่งยืน ตราบใดที่เรายังไมยับยั้งการทําราย
ธรรมชาติใหบอบชํ้ากันอันเปนผลใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงในปจจุบัน
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

๖.  บรรณานุกรม
  (๑)  กฎกระทรวงฉบบัที ่๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
  (๒)  กฎกระทรวงกาํหนดการรบัน้ําหนกั ความตานทาน ความคงทนของอาคารกระทรวงมหาดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๔๐และพืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตานทานแรงสัน่สะเทอืนของแผนดนิไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
  (๓)  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความม่ันคงแข็งแรง
  ของอาคารใหสามารถตานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย 
  พ.ศ. ๒๕๕๕
  (๔)  สมศกัดิ ์เลศิบรรณพงษ “กฎกระทรวงวาดวยการออกแบบอาคารเพือ่ตานทานแรงจากแผนดนิไหว” 
  International Seminar on Earthquake Resistant Design of Structures, Chiangmai 
  พ.ศ. ๒๕๔๑
  (๕)  สาํนกัควบคมุและตรวจสอบอาคาร “กฎหมายควบคมุอาคารวาดวยการกอสรางอาคารในเขต
  ที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว” ขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมืองฉบับที่ ๙/๒๕๔๘ 
  กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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