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การวิบัติของอาคารในประเทศไทย รอบ 25 ปี (2532-2556)
วสุ รัตน์ ไชยนุวตั *ิ ศิวพันธ์ แซ่ ลมิ และ สรกานต์ ศรีตองอ่อน

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนีเป็ นการนําเสนอการวิบตั ิของอาคารในประเทศไทยในรอบ 25 ปี ทีผ่านมา (2532-2556)
โดยได้ทาํ การสรุ ปข้อมูลการวิบตั ิในข้อมูลเชิงสถิติ และร้อยละ ในแง่มุมต่างๆ ของการวิบตั ิของอาคารในประเทศไทย
โดยให้ทราบถึงข้อมูลของการวิบตั ิว่าเป็ นไปในลักษณะใด และให้ผูท้ ีสนใจรวมไปถึงวิศวกรได้ตระหนักถึงสาเหตุ
ส่ วนใหญ่ทีเป็ นต้นเหตุของการวิบตั ิ ผลทีได้คือข้อมูลการวิบตั ิเชิงสถิติ อายุของอาคารส่ วนใหญ่ทีเกิดการวิบตั ิ ความสู ง
ของอาคารส่ วนใหญ่ทีเกิดการวิบตั ิ และสาเหตุหลักส่ วนใหญ่ของการวิบตั ิ เพือเป็ นข้อมูลในการป้ องกันการวิบตั ิของ
อาคารทีจะเกิดขึนในอนาคตข้างหน้า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิบตั ิของอาคารมักจะเกิดในช่วงเวลาระหว่าง
การก่อสร้างคิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคืออายุอาคารมากกว่า 5 ปี กรณี การวิบตั ิของอาคารทีเกิดขึนในปั จจุ บนั นี ส่ วน
ใหญ่แล้วจะเกิดจากปัญหาของงานก่อสร้าง จนทําให้อาคารได้รับความเสี ยหาย โดยคิดเป็ นร้อยละ 27.2 ของกรณี ศึกษา
ทังหมด รองลงมาจะเป็ นปัญหาฐานราก คิดเป็ นร้ อยละ 23.6 โดยความสู งของอาคารทีเกิดการวิบตั ิส่วนใหญ่จะเป็ น
อาคารทีมีความสู ง 1-5 ชัน คิดเป็ นร้อยละ 49.1
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Building Failure in Thailand in 25-Year Period (1989-2013)
Wasurat Chainuwat* Siwapan Sae-lim and Sorakarn Sritong-on

Abstract
This academic article was the presentation of the building failure in Thailand in the past 25-year period
(1981-2013) by making the data conclusion statistically and percentage, and in various aspects of the building
failure. These informed how the failure occurred and made the interested people, including the engineers, to realize
the main causes of the failure. The obtained result was the statistical failure data, ages and heights of most buildings
and their main causes, used as the data in the prevention of the building failure occurring in the future. The study
result showed that the building failure occurred during the construction 40%, next was the building age more than 5
years. Most building failure occur at present came from the construction work problem, which might damage the
building, for 27.2% of all case studies, then it was the foundation problem 23.6%, the heights 1-5 storeys of most
failed buildings had the error 49.1%.
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1. บทนํา

2. ข้ อมูลการวิบัติ

บทความนีเป็ นการนําเสนอถึงการวิบตั ิของอาคารใน
ประเทศไทยในรอบ 25 ปี โดยเป็ นข้อมูลทีรวบรวมจาก
วิ ศ วก รรมส าร โยธา สาร และ แหล่ งข้ อ มู ล ทา ง
อิน เทอร์ เน็ ต ซึ งได้แ สดงข้อมูล ของการวิ บตั ิ ใ นแง่มุม
ต่างๆ ออกมาเป็ นลักษณะข้อมูลเชิงสถิติ โดยจําแนกเป็ น
ประเภทต่าง ๆ เช่น จํานวนครังการวิบตั ิ ช่วงอายุการใช้
งานของอาคาร ความสู งอาคารทีเกิดการวิบตั ิ สาเหตุการ
บกพร่ องหลักของอาคาร และสาเหตุหลักของการวิบตั ิ
โดยข้อมูลของการวิบตั ิมี จํานวน 55 กรณี ในรอบ 25 ปี
ตังแต่ ปี พ.ศ. 2532-2556 เพือให้วิศวกร หรื อผูท้ ีสนใจ
ได้ศึกษาถึงแง่มุมต่างของการวิบตั ิ ของอาคาร เพือเป็ น
การช่ว ยลด และป้ องกันปั ญหาการวิบ ัติของอาคารใน
อนาคตได้

2.1 ข้ อมูลการวิบัติเชิงสถิติ
สถิติการวิบตั ิของอาคารจะแสดงปี ต่าง ๆ ทีเกิดการ
วิบตั ิ ของอาคารในรอบ 25 ปี เป็ นจํา นวน 55 กรณี ซึ ง
เมื อคํา นวณแล้ว จะเกิ ด มากในช่ว งปี พ.ศ. 2540 ซึ ง
เกิดขึนถึง 9 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ16.36 ของจํานวนกรณี
วิบตั ิทีเกิดขึนทังหมด ซึ งเป็ นช่วงทีงานก่อสร้ างมีอตั รา
การเพิมสู งขึนอย่างรวดเร็ ว จนขาดแคลนวิศวกรและช่าง
เทคนิคทีมีความรู ้ความเชียวชาญ ทําให้เกิดการวิบตั ิของ
อาคารมาก ซึ งมีแนวโน้มของการวิ บตั ิ ทีจะเพิมขึนใน
อนาคตเท่า กับ ร้ อยละ 0.0323 ต่ อปี โดยแนวโน้มของ
การวิบตั ิได้แสดงในรู ปความสัมพันธ์ของกราฟระหว่าง
ร้ อยละของการวิบตั ิ กับ ปี พ.ศ.ทีเกิดเหตุในรอบ 25 ปี
ดังแสดงในรู ปที 1

รู ป ที 1 กราฟแสดงแนวโน้มของการวิ บ ัติ ในรู ป ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งร้ อยละของการวิ บ ัติ ก ับ ปี พ.ศ.ที เกิ ด เหตุ
ในรอบ 25 ปี [1]
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2.3 ความสู งของอาคารทีเกิดการวิบัติ

2.2 ช่ วงเวลาของอาคารทีเกิดการวิบัติ
การวิบตั ิของอาคารส่ วนใหญ่จะเกิดในระหว่างการ
ก่อสร้ าง โดยมีจาํ นวน 22 กรณี โดยคิดเป็ นร้ อยละ 40
ของจํา นวนการวิ บ ัติ ท ังหมด อย่ า งเช่น ในกรณี ข อง
อาคาร 3 ชัน พังทลายขณะก่อ สร้ างทีถนนสวนผัก [2]
และอาคารสถานี ไ ฟฟ้ าย่ อ ยทุ่ ง มหาเมฆถล่ ม ขณะ
ก่อสร้ าง [3] ซึ งเกิดการวิบตั ิระหว่างการก่อสร้ าง ส่ วน
อาคารทีมีอายุมากกว่า 5 ปี มี 20 กรณี เช่นกรณี ของ
อาคารรอยัล พลาซ่ า พังทลาย [4-5] และกรณี ค วาม
เสี ยหายเนืองจากแผ่นดินไหวที อ.พาน [6] ส่ วนอาคารที
มีอายุการใช้งานระหว่าง 2-5 ปี มี 8 กรณี เช่น กรณี ของ
การวิ บ ัติอ ัน เนื องมาจากอัค คี ภยั ของโรงงานไดนามิค
ทอย [7] สําหรับอาคารทีวิบตั ิเมือก่อสร้างเสร็ จและมีอายุ
ใช้งานในปี แรกมีดว้ ยกัน 5 กรณี อย่างเช่นในกรณี ของ
การ ทรุ ดตัวของหมู่บา้ นใน ซอยสุ ขาภิบาล 3 บึงกุ่ม [8]
โดยช่ว งเวลาของอาคารที เกิ ด การวิบ ัติ ท งหมดได้
ั
แสดงเป็ นร้อยละดังรู ปที 2

การวิบตั ิของอาคารมักจะเกิดกับอาคารทีมีขนาดเล็ก
ซึ งมี ค วามสู งของอาคาร 1-5 ชัน มี 27 กรณี คิ ด เป็ น
ร้อยละ 49.1 อาคารทีมีความสู งมากกว่า 5 ชันมี 15 กรณี
คิดเป็ นร้อยละ 27.3 และส่ วนลักษณะทีไม่ใช่อาคาร เช่น
Pipe Rack ในโรงงานนํามันหล่อลืนบ่อสู บนําเสี ย [9]
และหลังคาคลุมสระว่ายนํา [10] ป้ ายโฆษณา ท่าเทียบ
เรื อ สะพาน และผิวทาง มี 13 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ 23.6
โดยรวมอาคารทีเกิดการวิ บตั ิจะเกิด จากการก่อสร้ างที
ขาดการควบคุมงาน และการออกแบบทีไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน จึงทําให้การก่อสร้ างไม่มีคุณภาพ และทําให้
เกิดการวิบตั ิเป็ นจํานวนมาก
โดยข้อมูลความสู งของอาคารทีเกิดการวิบตั ิทงหมด
ั
มาแสดงเป็ นร้อยละได้ดงั รู ปที 3

รูปที 3 ลักษณะอาคารทีเกิดการวิบตั ิในรอบ 25 ปี [1]
รูปที 2 แสดงอัตราส่ วนร้อยละของอายุของอาคารทีเกิด
การวิบตั ิในรอบ 25 ปี [1]
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2.4 ความบกพร่ องทีเป็ นสาเหตุของการวิบัติ
ความบกพร่ องที เป็ นสาเหตุ ข องการวิบ ัติ ใ น 25 ปี
ส่ วนใหญ่มีสาเหตุจาก คุณภาพวัสดุ หรื อการก่อสร้ างที
ไม่ได้มาตรฐาน มีมากถึง 15 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ 27.3
ตัว อย่า งเช่น กรณี ข องการวิ บ ัติ ข อง Pipe Rack ใน
โรงงานนํามัน หล่ อ ลื น ซึ งเกิ ด จาการก่ อ สร้ า งที ไม่ไ ด้
มาตรฐาน เช่น เสาคอนกรี ตภายในโรงงานเกิดการเยือง
ศูนย์ ซึ งการสํารวจทีผิดพลาดอาจมีผลให้เกิดการวิบตั ิได้
[9] รายละเอียดของการก่อสร้ าง หรื อการออกแบบไม่ดี
มี 10 กรณี เป็ นร้ อยละ 18.2 ตามมาด้วยการก่อสร้ างผิด

รูปที 4 ความบกพร่ องทีเป็ นสาเหตุของการวิบตั ิในรอบ
25 ปี [1]

แบบ หรื อต่อเติมอาคาร มีทงสิ
ั น 9 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ
16.4 เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ค าดคิ ด มี 7 กรณี เป็ นร้ อ ยละ 12.6

2.5 ประเภทของการวิบัติ

เพลิงไหม้มี 6 กรณี เป็ นร้ อยละ 10.9 และสุ ดท้ายความ

ประเภทของการวิบตั ิต่างๆ พบว่า การวิบตั ิเนื องจาก

ประมาท หรื อความรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ มีจาํ นวน 4 กรณี

ฐานรากมีทงสิ
ั น 17 กรณี คิดเป็ นร้อยละ 31 ตัวอย่างเช่น

ซึ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 7.3 อนึ ง คุ ณภาพของวัส ดุ หรื อ การ

กรณี การทรุ ดตัวของหมู่บา้ นในซอยสุ ขาภิบาล 3 บึงกุ่ม

ก่ อ สร้ า งที ไม่ ไ ด้ม าตรฐาน ถื อ เป็ นสิ งสํ า คัญ ในการ

[8] และอาคารพักอาศัย 7 ชัน วิบตั ิทีถนนอ่อนนุ ช [11]

ก่ อ สร้ า ง ซึ งเมื อเราขาดการก่ อ สร้ า งที เป็ นไปตาม

รองลงมาด้วยการพังทลายทีเป็ นไปในลักษณะของการ

มาตรฐานหรื อ คุ ณภาพของวัสดุทีใช้ในงานก่อ สร้ างมี

วิบตั ิโดยสิ นเชิง มี 14 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 ตามมา

คุณภาพทีตํา โครงสร้ างอาคารอาจได้รับความเสี ยหาย

ด้วยลักษณะของ เสา พืน คาน วิบตั ิ มี 10 กรณี คิดเป็ น

จนไปถึงขันวิบตั ิในทีสุ ด

ร้ อ ยละ18 ส่ ว นการวิบ ัติโ ดยภัย ธรรมชาติ และนังร้ า น

โดยข้อมูลความบกพร่ องทีเป็ นสาเหตุของการวิบตั ิ

วิ บ ัติ มี 9 และ 5 กรณี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.4 และ 9.1

ทังหมดแสดงในรู ปแบบอัตราส่ วนร้อยละ ดังรู ปที 4

ตามลําดับ โดยรวมแล้ว พบว่า การวิบตั ิ อนั เนื องมาจาก
ฐานรากพบมากทีสุ ด
โดยข้อมูลความบกพร่ องทีเป็ นสาเหตุของการวิบตั ิ
ทังหมดแสดงในรู ปแบบอัตราส่ วนร้อยละ ดังรู ปที 5
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รูปที 5 ประเภทของการวิบตั ิของอาคารในรอบ 25 ปี [1]

รูปที 6 สาเหตุหลักของอาคารวิบตั ิในรอบ 25 ปี [1]

3. สาเหตุหลักของการวิบัติ

โดยสาเหตุหลักต่าง ๆ มีรายละเอียดเพิมเติมดังนี

ส่ วนมากเกิดจากปัญหางานก่อสร้ างมากถึง 14 กรณี
โดยคิดเป็ นร้อยละ 27.2 เช่น กรณี ของการวิบตั ิของ Pipe
Rack ในโรงงานนํามันหล่อลืน ซึ งสาเหตุหลักของการ
วิบตั ิเกิดจากการก่อสร้ างทีไม่ได้มาตรฐาน ซึ งเกิดการ
สํารวจที ผิดพลาดทําให้ร ะยะของเสาเกิ ดการเยืองศูน ย์
จากเดิม [9] รองลงมาเป็ นปั ญหางานฐานรากมี 13 กรณี
คิดเป็ นร้ อยละ 23.6 อย่า งเช่น ในกรณี ของการทรุ ดตัว
ของหมู่บ ้า นในซอยสุ ขาภิ บ าล 3 บึ งกุ่ม ซึ งกําลังรั บ
นําหนักของเสาเข็มไม่เพียงพอ เป็ นผลทําให้อาคารเกิด
การทรุ ดตัว [8] การกระทําของแรงด้านข้างซึ งมี 11 กรณี
เป็ นร้ อยละ 20 ตามมาด้วยการกระทําเชิงกลมี 10 กรณี
คิดเป็ นร้อยละ 18.2 และการคํานวณออกแบบผิดพลาดมี
6 กรณี คิดเป็ นร้อยละ 10.8
โดยข้อ มูล ความสาเหตุ ห ลัก ของการวิ บ ัติ ท ังหมด
แสดงในรู ปแบบอัตราส่ วนร้อยละ ดังรู ปที 6

3.1 ปัญหางานก่ อสร้ าง
โดยส่ ว นใหญ่ ส าเหตุ ห ลัก ของการวิ บ ัติ ที มาจาก
ปั ญหางานก่อ สร้ าง จะเกิ ดจากฝี มือการก่ อสร้ า งไม่ไ ด้
คุณภาพ และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีอาคาร
จํานวนไม่น้อยเกิดการชํารุ ด หรื อ วิบตั ิ ในระหว่างการ
ก่ อ สร้ า ง ซึ งสาเหตุ ม าจากการรู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ งการณ์ ข อง
ผูร้ ั บ เหมาก่อ สร้ าง และวิศ วกรควบคุมงาน ซึ งมีต ังแต่
เสี ยหายเล็ก น้อย จนถึงการวิบตั ิ [12] และเกิดขึ นถึง 9
กรณี คิด เป็ นร้ อ ยละ 60 จาก 15 กรณี และปั ญหางาน
ก่อ สร้ า งที เกิ ด จากงานแบบหล่ อ คํายัน และนังร้ า นที
ไม่ ไ ด้ ต ้อ งออกแบบให้ แ ข็ ง แรงเพี ย งพอในการรั บ
นําหนัก เกิดขึน 6 กรณี คิดเป็ นร้อยละ 40 จาก 15 กรณี
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นําหนัก บรรทุ ก ที ใช้ใ นการออกแบบไม่เ พี ย งพอหรื อ
ผิดพลาด 5 กรณี คิดเป็ นร้อยละ 50 จาก 10 กรณี

3.2 ปัญหาฐานราก
ส่ วนใหญ่สาเหตุหลักทีเกิดจากปัญหาฐานรากนันจะ
มาจาก เสาเข็มไม่สามารถรั บนําหนักขององค์อาคารได้
เพียงพอ ทําให้อาคารนันเกิดการวิบตั ิ ถึง 7 กรณี คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 54 จากสาเหตุ ห ลัก ที มาจากปั ญ หาฐานราก
ทังหมด 13 กรณี ส่ วนทีเหลือจะเกิดจากปั ญหา การเยือง
ศูนย์ของเสาเข็ม การวางตัวของเสาเข็มบนชันดินอ่อ น
[13]

3.5 การคํานวณออกแบบผิดพลาด
โดยส่ วนการคํานวณทีผิดพลาดส่ วนใหญ่มาจากการ
คํานวณออกแบบตลอดจนให้รายละเอียดการเสริ มเหล็ก
ผิด โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ หรื อสะเพร่ า การผิดพลาดนี จะ
เกิดจากงานทีเร่ งด่วน จนไม่มีโอกาสทําการตรวจทาน
หรื อเป็ นโครงสร้างทีผูอ้ อกแบบไม่มีความชํานาญ หรื อ
ยังขาดข้อมูลเกียวกับทฤษฎีโครงสร้างนัน ๆ โดยวิศวกร
อาจหลีกเลียงความผิดพลาดดังกล่าว โดยทําการค้นคว้า
วิจยั เพิมเติม [12]

3.3 การกระทําด้ านข้ าง
การกระทําด้านข้างโดยส่ วนใหญ่จะเกิดจากแรงลม
มากถึ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 73 กรณี จาก 11 กรณี ทีมาจาก
สาเหตุการกระทําด้านข้าง โดยป้ ายโฆษณาหรื อ ในกรณี
อาคารสู งหลายชัน โดยเฉพาะอย่างยิงอาคารทีมีความสู ง
เกิ น สองเท่ า ของด้า นแคบตัว อาคาร ก็ ต ้อ งพิ จ ารณา
แรงลมเช่นกัน เพราะโมเมนต์ในคานเนืองจากแรงลมจะ
มีมากในชันล่ างๆ [12] รองลงมาเป็ นแรงกระทํา จาก
แผ่นดินไหว 3 กรณี คิดเป็ นร้อยละ 27 จาก 11 กรณี การ
กระทําด้านข้าง

4. สรุ ปผล
จากที กล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่ า การวิ บ ัติ ข อง
อาคารจะเกิดขึนมากทีสุ ดในปี พ.ศ. 2540 ซึ งเกิดขึนถึง 9
กรณี จาก 55 กรณี คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 16.36 ของการวิบ ัติ
ตลอด 25 ปี และแนวโน้มทีจะเกิดการวิบตั ิเพิมขึนร้ อย
ละ 0.0323 ต่ อปี โดยการวิ บตั ิ ของอาคารมัก จะเกิ ดใน
ช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 40 ความ
บกพร่ องทีพบในอาคารในรอบ 25 ปี ส่ วนใหญ่จะเป็ น
คุณภาพวัสดุ หรื อการก่อสร้ างทีไม่ได้มาตรฐาน มีมาก
ถึง 15 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ 27.3 ประเภทของการวิบ ัติ
พบว่า การวิ บตั ิ เ นื องจากฐานรากมีท งสิ
ั น 17 กรณี คิ ด
เป็ นร้อยละ 25.5 ส่ วนกรณี การวิบตั ิของอาคารทีเกิดขึน
ในปัจจุบนั นีส่ วนใหญ่แล้วสาเหตุหลักจะเกิดจากปั ญหา
ของงานก่อ สร้ าง จนทําให้อ าคารได้รับ ความเสี ย หาย

3.4 การกระทําเชิงกล
การวิบตั ิเนืองจากการกระทําเชิงกลทีเกิดจากไฟไหม้
5 กรณี คิดเป็ นร้ อยละ 50 จาก 10 กรณี และปั ญหาการ
รั บนําหนักบรรทุ กเกินอัตรา ซึ งอาคารจํา นวนไม่น้อ ย
วิ บ ั ติ ด ้ ว ยสาเหตุ เ พราะบรรทุ ก นํ าหนั ก เกิ น อั ต รา
อย่างเช่นการเปลียนแปลงลักษณะ และวัตถุประสงค์การ
ใช้งานองค์อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต การตกแต่งแก้ไข
อาคาร และต่อเติมโดยพลการ รวมไปถึงข้อมูลเกียวกับ
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โดยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.2 ของกรณี ศึ ก ษาทั งหมด
รองลงมาจะเป็ นปัญหาฐานราก คิดเป็ นร้อยละ 23.6
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