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การวิบัติของอาคารในประเทศไทย รอบ 25 ปี (2532-2556) 

 
วสุรัตน์  ไชยนุวตัิ* ศิวพนัธ์  แซ่ลิ�ม และ สรกานต์  ศรีตองอ่อน 

 

 

บทคดัย่อ 

บทความวิชาการนี� เป็นการนาํเสนอการวิบตัิของอาคารในประเทศไทยในรอบ 25 ปี ที�ผ่านมา (2532-2556) 

โดยไดท้าํการสรุปขอ้มูลการวิบตัิในขอ้มูลเชิงสถิต ิและร้อยละ ในแง่มุมต่างๆ ของการวิบตัิของอาคารในประเทศไทย 

โดยใหท้ราบถึงขอ้มูลของการวิบตัิว่าเป็นไปในลกัษณะใด และให้ผูท้ี�สนใจรวมไปถึงวิศวกรไดต้ระหนักถึงสาเหตุ

ส่วนใหญ่ที�เป็นตน้เหตุของการวิบตั ิผลที�ไดค้ือขอ้มูลการวิบตัิเชิงสถิติ อายขุองอาคารส่วนใหญ่ที�เกิดการวิบตัิ ความสูง

ของอาคารส่วนใหญ่ที�เกิดการวิบตัิ และสาเหตุหลกัส่วนใหญ่ของการวิบตัิ เพื�อเป็นขอ้มูลในการป้องกนัการวิบตัิของ

อาคารที�จะเกิดขึ�นในอนาคตขา้งหนา้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการวิบตัิของอาคารมกัจะเกิดในช่วงเวลาระหว่าง

การก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคืออายอุาคารมากกว่า 5 ปี กรณีการวิบตัิของอาคารที�เกิดขึ�นในปัจจุบนันี� ส่วน

ใหญ่แลว้จะเกิดจากปัญหาของงานก่อสร้าง จนทาํใหอ้าคารไดรั้บความเสียหาย โดยคิดเป็นร้อยละ 27.2 ของกรณีศึกษา

ทั�งหมด รองลงมาจะเป็นปัญหาฐานราก คิดเป็นร้อยละ 23.6 โดยความสูงของอาคารที�เกิดการวิบตัิส่วนใหญ่จะเป็น

อาคารที�มีความสูง 1-5 ชั�น คิดเป็นร้อยละ 49.1  

 

 

คาํสําคญั: การวิบตัิของอาคาร, ขอ้มูลเชิงสถิติ, รอบ 25 ปี 
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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 
บทความนี� เป็นการนาํเสนอถึงการวิบตัิของอาคารใน

ประเทศไทยในรอบ 25 ปี โดยเป็นขอ้มูลที�รวบรวมจาก 

วิ ศ ว ก ร ร มส า ร  โ ย ธ า ส า ร  แ ล ะ แ ห ล่ งข้อ มู ล ท า ง

อินเทอร์เน็ต ซึ� งไดแ้สดงข้อมูลของการวิบตัิในแง่มุม

ต่างๆ ออกมาเป็นลกัษณะขอ้มูลเชิงสถิติ โดยจาํแนกเป็น

ประเภทต่าง ๆ เช่น จาํนวนครั� งการวิบตัิ ช่วงอายุการใช้

งานของอาคาร ความสูงอาคารที�เกิดการวิบตัิ สาเหตุการ

บกพร่องหลกัของอาคาร และสาเหตุหลกัของการวิบตัิ 

โดยขอ้มูลของการวิบตัิมี จาํนวน 55 กรณี ในรอบ 25 ปี 

ตั�งแต่ ปี พ.ศ. 2532-2556 เพื�อให้วิศวกร หรือผูท้ี�สนใจ

ไดศ้ึกษาถึงแง่มุมต่างของการวิบตัิของอาคาร เพื�อเป็น

การช่วยลด และป้องกันปัญหาการวิบัติของอาคารใน

อนาคตได ้

 

 

2. ข้อมูลการวบิัต ิ

2.1 ข้อมูลการวิบัติเชิงสถิติ 

สถิติการวิบตัิของอาคารจะแสดงปีต่าง ๆ ที�เกิดการ

วิบตัิของอาคารในรอบ 25 ปี เป็นจาํนวน 55 กรณี ซึ� ง

เมื�อคาํนวณแล้วจะเกิดมากในช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึ� ง

เกิดขึ�นถึง 9 กรณี คิดเป็นร้อยละ16.36 ของจาํนวนกรณี

วิบตัิที�เกิดขึ�นทั�งหมด ซึ� งเป็นช่วงที�งานก่อสร้างมีอตัรา

การเพิ�มสูงขึ�นอยา่งรวดเร็ว จนขาดแคลนวิศวกรและช่าง

เทคนิคที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญ ทาํให้เกิดการวิบตัิของ

อาคารมาก ซึ� งมีแนวโน้มของการวิบตัิที�จะเพิ�มขึ�นใน

อนาคตเท่ากบัร้อยละ 0.0323 ต่อปี โดยแนวโน้มของ

การวิบตัิไดแ้สดงในรูปความสัมพนัธ์ของกราฟระหว่าง 

ร้อยละของการวิบตัิ กบั ปีพ.ศ.ที�เกิดเหตุในรอบ 25 ปี 

ดงัแสดงในรูปที� 1  

 
รูปที� 1 กราฟแสดงแนวโน้มของการวิบัติ ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการวิบัติกับปีพ.ศ.ที�เกิดเหตุ           

ในรอบ 25 ปี [1] 



บทความวิชาการ                                                          วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที� 11 ฉบบัที� 1  มกราคม – เมษายน  2558 

The Journal of Industrial Technology, Vol. 11, No. 1 January – April  2015 

 

106 

2.2 ช่วงเวลาของอาคารที�เกิดการวิบัต ิ
การวิบตัิของอาคารส่วนใหญ่จะเกิดในระหว่างการ

ก่อสร้าง โดยมีจาํนวน 22 กรณี โดยคิดเป็นร้อยละ 40 

ของจํานวนการวิบัติทั� งหมด อย่างเช่นในกรณีของ

อาคาร 3 ชั�น พงัทลายขณะก่อสร้างที�ถนนสวนผกั [2] 

และอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยทุ่ งมหา เมฆถล่มขณะ

ก่อสร้าง [3] ซึ� งเกิดการวิบตัิระหว่างการก่อสร้าง ส่วน

อาคารที�มีอายุมากกว่า 5 ปี มี 20 กรณี เช่นกรณีของ

อาคารรอย ัลพลาซ่าพังทลาย [4-5] และกรณีความ

เสียหายเนื�องจากแผ่นดินไหวที� อ.พาน [6] ส่วนอาคารที�

มีอายกุารใชง้านระหว่าง 2-5 ปี มี 8 กรณี เช่น กรณีของ

การวิบัติอันเนื�องมาจากอัคคีภยัของโรงงานไดนามิค

ทอย [7] สาํหรับอาคารที�วิบตัิเมื�อก่อสร้างเสร็จและมีอายุ

ใชง้านในปีแรกมีดว้ยกนั 5 กรณี อย่างเช่นในกรณีของ

การ ทรุดตวัของหมู่บา้นใน ซอยสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม [8]  

โดยช่วงเวลาของอาคารที�เกิดการวิบัติทั� งหมดได้

แสดงเป็นร้อยละดงัรูปที� 2 

 

 
 

รูปที� 2 แสดงอตัราส่วนร้อยละของอายุของอาคารที�เกิด

การวิบตัิในรอบ 25 ปี [1] 

2.3 ความสูงของอาคารที�เกิดการวิบัติ 

การวิบตัิของอาคารมกัจะเกิดกบัอาคารที�มีขนาดเล็ก 

ซึ� งมีความสูงของอาคาร 1-5 ชั�น  มี 27 กรณี คิดเป็น   

ร้อยละ 49.1 อาคารที�มีความสูงมากกว่า 5 ชั�นมี 15 กรณี 

คิดเป็นร้อยละ 27.3 และส่วนลกัษณะที�ไม่ใช่อาคาร เช่น 

Pipe Rack ในโรงงานนํ� ามนัหล่อลื�นบ่อสูบนํ� าเสีย [9] 

และหลงัคาคลุมสระว่ายนํ� า [10] ป้ายโฆษณา ท่าเทียบ

เรือ สะพาน และผิวทาง มี 13 กรณี คิดเป็นร้อยละ 23.6 

โดยรวมอาคารที�เกิดการวิบตัิจะเกิดจากการก่อสร้างที�

ขาดการควบคุมงาน และการออกแบบที�ไม่ถูกตอ้งตาม

มาตรฐาน จึงทาํให้การก่อสร้างไม่มีคุณภาพ และทาํให้

เกิดการวิบตัิเป็นจาํนวนมาก  

โดยขอ้มูลความสูงของอาคารที�เกิดการวิบตัิทั�งหมด

มาแสดงเป็นร้อยละไดด้งัรูปที� 3 

 

 
 

รูปที� 3 ลกัษณะอาคารที�เกิดการวิบตัิในรอบ 25 ปี [1] 
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2.4 ความบกพร่องที�เป็นสาเหตุของการวิบัติ 

ความบกพร่องที�เป็นสาเหตุของการวิบัติใน 25 ปี 

ส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก คุณภาพวสัดุ หรือการก่อสร้างที�

ไม่ไดม้าตรฐาน มีมากถึง 15 กรณี คิดเป็นร้อยละ 27.3  

ตัวอย่างเช่น กรณีของการวิบัติของ Pipe Rack ใน

โรงงานนํ� ามันหล่อลื�น ซึ� งเกิดจาการก่อสร้างที�ไม่ได้

มาตรฐาน เช่น เสาคอนกรีตภายในโรงงานเกิดการเยื�อง

ศูนย ์ซึ� งการสาํรวจที�ผิดพลาดอาจมีผลใหเ้กิดการวิบตัิได้

[9] รายละเอียดของการก่อสร้าง หรือการออกแบบไม่ดี 

มี 10 กรณี เป็นร้อยละ 18.2 ตามมาดว้ยการก่อสร้างผิด

แบบ หรือต่อเติมอาคาร มีทั�งสิ�น 9 กรณี คิดเป็นร้อยละ 

16.4 เหตุการณ์ไม่คาดคิดมี 7 กรณี เป็นร้อยละ 12.6 

เพลิงไหมม้ี 6 กรณี เป็นร้อยละ 10.9 และสุดทา้ยความ

ประมาท หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีจาํนวน 4 กรณี 

ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 7.3 อนึ� ง คุณภาพของวสัดุ หรือการ

ก่อสร้างที�ไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็นสิ� งสําคัญในการ

ก่อสร้าง ซึ� ง เมื�อเราขาดการก่อสร้างที� เ ป็นไปตาม

มาตรฐานหรือ คุณภาพของวัสดุที�ใชใ้นงานก่อสร้างมี

คุณภาพที�ต ํ�า โครงสร้างอาคารอาจไดรั้บความเสียหาย

จนไปถึงขั�นวิบตัิในที�สุด 

โดยขอ้มูลความบกพร่องที�เป็นสาเหตุของการวิบตัิ

ทั�งหมดแสดงในรูปแบบอตัราส่วนร้อยละ ดงัรูปที� 4 

 

 
 

รูปที� 4 ความบกพร่องที�เป็นสาเหตุของการวิบตัิในรอบ 

25 ปี [1] 

 

2.5 ประเภทของการวิบัติ 

ประเภทของการวิบตัิต่างๆ พบว่า การวิบตัิเนื�องจาก

ฐานรากมีทั�งสิ�น 17 กรณี คิดเป็นร้อยละ 31 ตวัอย่างเช่น

กรณีการทรุดตวัของหมู่บา้นในซอยสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม 

[8] และอาคารพกัอาศยั 7 ชั�น วิบตัิที�ถนนอ่อนนุช [11] 

รองลงมาดว้ยการพงัทลายที�เป็นไปในลกัษณะของการ

วิบตัิโดยสิ�นเชิง มี 14 กรณี คิดเป็นร้อยละ 25.5 ตามมา

ดว้ยลกัษณะของ เสา พื�น คาน วิบตัิ มี 10 กรณี คิดเป็น

ร้อยละ18 ส่วนการวิบัติโดยภยัธรรมชาติ และนั�งร้าน

วิบัติ  มี 9 และ 5 กรณี คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ 9.1 

ตามลาํดบั โดยรวมแลว้พบว่าการวิบตัิอนัเนื�องมาจาก

ฐานรากพบมากที�สุด 

โดยขอ้มูลความบกพร่องที�เป็นสาเหตุของการวิบตัิ

ทั�งหมดแสดงในรูปแบบอตัราส่วนร้อยละ ดงัรูปที� 5 
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รูปที� 5 ประเภทของการวิบตัิของอาคารในรอบ 25 ปี [1] 

 

3. สาเหตุหลกัของการวบิัต ิ
ส่วนมากเกิดจากปัญหางานก่อสร้างมากถึง 14 กรณี  

โดยคิดเป็นร้อยละ 27.2 เช่น กรณีของการวิบตัิของ Pipe 

Rack ในโรงงานนํ� ามนัหล่อลื�น ซึ� งสาเหตุหลกัของการ

วิบตัิเกิดจากการก่อสร้างที�ไม่ไดม้าตรฐาน ซึ� งเกิดการ

สํารวจที�ผิดพลาดทาํให้ระยะของเสาเกิดการเยื�องศูนย์

จากเดิม [9] รองลงมาเป็นปัญหางานฐานรากมี 13 กรณี 

คิดเป็นร้อยละ 23.6 อย่างเช่นในกรณีของการทรุดตัว

ของหมู่บ้านในซอยสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ซึ� งกาํลังรับ

นํ�าหนกัของเสาเข็มไม่เพียงพอ เป็นผลทาํให้อาคารเกิด

การทรุดตวั [8] การกระทาํของแรงดา้นขา้งซึ� งมี 11 กรณี 

เป็นร้อยละ 20 ตามมาดว้ยการกระทาํเชิงกลมี 10 กรณี 

คิดเป็นร้อยละ 18.2 และการคาํนวณออกแบบผิดพลาดมี 

6 กรณี คิดเป็นร้อยละ 10.8 

โดยข้อมูลความสาเหตุหลักของการวิบัติทั� งหมด

แสดงในรูปแบบอตัราส่วนร้อยละ ดงัรูปที� 6 

 

 
 

รูปที� 6 สาเหตุหลกัของอาคารวิบตัิในรอบ 25 ปี [1] 

 

โดยสาเหตุหลกัต่าง ๆ มีรายละเอียดเพิ�มเติมดงันี�  

 

3.1 ปัญหางานก่อสร้าง 

โดยส่วนใหญ่สาเหตุหลักของการวิบัติที�มาจาก

ปัญหางานก่อสร้าง จะเกิดจากฝีมือการก่อสร้างไม่ได้

คุณภาพ และไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยมีอาคาร

จาํนวนไม่น้อยเกิดการชาํรุด หรือวิบตัิในระหว่างการ

ก่อสร้าง ซึ� งสาเหตุมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง และวิศวกรควบคุมงาน ซึ� งมีตั� งแต่

เสียหายเล็กน้อย จนถึงการวิบตัิ [12] และเกิดขึ� นถึง 9 

กรณี คิดเป็นร้อยละ 60 จาก 15 กรณี และปัญหางาน

ก่อสร้างที�เกิดจากงานแบบหล่อ ค ํ� ายนั และนั�งร้านที�

ไม่ได้ต้องออกแบบให้แข็งแรงเพียงพอในการรับ

นํ�าหนกั เกิดขึ�น 6 กรณี คิดเป็นร้อยละ 40 จาก 15 กรณี  
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3.2 ปัญหาฐานราก 

ส่วนใหญ่สาเหตุหลกัที�เกิดจากปัญหาฐานรากนั�นจะ

มาจาก เสาเขม็ไม่สามารถรับนํ� าหนักขององค์อาคารได้

เพียงพอ ทาํใหอ้าคารนั�นเกิดการวิบตัิ ถึง 7 กรณี คิดเป็น

ร้อยละ 54 จากสาเหตุหลักที�มาจากปัญหาฐานราก

ทั�งหมด 13 กรณี ส่วนที�เหลือจะเกิดจากปัญหา การเยื�อง

ศูนยข์องเสาเข็ม การวางตวัของเสาเข็มบนชั�นดินอ่อน 

[13] 

 

3.3 การกระทําด้านข้าง 

การกระทาํดา้นขา้งโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากแรงลม

มากถึง คิดเป็นร้อยละ 73 กรณี จาก 11 กรณีที�มาจาก

สาเหตุการกระทาํดา้นขา้ง โดยป้ายโฆษณาหรือ ในกรณี

อาคารสูงหลายชั�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอาคารที�มีความสูง

เกินสองเท่าของด้านแคบตัวอาคาร ก็ต้องพิจารณา

แรงลมเช่นกนั เพราะโมเมนตใ์นคานเนื�องจากแรงลมจะ

มีมากในชั�นล่างๆ [12] รองลงมาเป็นแรงกระทาํจาก

แผ่นดินไหว 3 กรณี คิดเป็นร้อยละ 27 จาก 11 กรณีการ

กระทาํดา้นขา้ง 

 

3.4 การกระทําเชิงกล 

การวิบตัิเนื�องจากการกระทาํเชิงกลที�เกิดจากไฟไหม ้

5 กรณี คิดเป็นร้อยละ 50 จาก 10 กรณี และปัญหาการ

รับนํ� าหนักบรรทุกเกินอัตรา ซึ� งอาคารจาํนวนไม่น้อย

วิบัติด้วย สา เห ตุ เ พร าะ บ รร ทุก นํ� า หนักเ กิน อัตร า 

อยา่งเช่นการเปลี�ยนแปลงลกัษณะ และวตัถุประสงคก์าร

ใชง้านองคอ์าคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การตกแต่งแกไ้ข

อาคาร และต่อเติมโดยพลการ รวมไปถึงขอ้มูลเกี�ยวกบั

นํ� าหนักบรรทุกที�ใช้ในการออกแบบไม่เพียงพอหรือ

ผิดพลาด 5 กรณี คิดเป็นร้อยละ 50 จาก 10 กรณี 

 

3.5 การคาํนวณออกแบบผิดพลาด 

โดยส่วนการคาํนวณที�ผิดพลาดส่วนใหญ่มาจากการ

คาํนวณออกแบบตลอดจนใหร้ายละเอียดการเสริมเหล็ก

ผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือสะเพร่า การผิดพลาดนี� จะ

เกิดจากงานที�เร่งด่วน จนไม่มีโอกาสทาํการตรวจทาน 

หรือเป็นโครงสร้างที�ผูอ้อกแบบไม่มีความชาํนาญ หรือ

ยงัขาดขอ้มูลเกี�ยวกบัทฤษฎีโครงสร้างนั�น ๆ โดยวิศวกร

อาจหลีกเลี�ยงความผิดพลาดดงักล่าว โดยทาํการคน้ควา้

วิจยัเพิ�มเติม [12]  

 

4. สรุปผล 

จากที�กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการวิบัติของ

อาคารจะเกิดขึ�นมากที�สุดในปี พ.ศ. 2540 ซึ� งเกิดขึ�นถึง 9 

กรณี จาก 55 กรณี คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของการวิบัติ

ตลอด 25 ปี และแนวโน้มที�จะเกิดการวิบตัิเพิ�มขึ�นร้อย

ละ 0.0323 ต่อปี โดยการวิบตัิของอาคารมกัจะเกิดใน

ช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 40 ความ

บกพร่องที�พบในอาคารในรอบ 25 ปี ส่วนใหญ่จะเป็น 

คุณภาพวสัดุ หรือการก่อสร้างที�ไม่ไดม้าตรฐาน มีมาก

ถึง 15 กรณี คิดเป็นร้อยละ 27.3 ประเภทของการวิบัติ

พบว่าการวิบตัิเนื�องจากฐานรากมีทั� งสิ�น 17 กรณี คิด

เป็นร้อยละ 25.5 ส่วนกรณีการวิบตัิของอาคารที�เกิดขึ�น

ในปัจจุบนันี� ส่วนใหญ่แลว้สาเหตุหลกัจะเกิดจากปัญหา

ของงานก่อสร้าง จนทาํให้อาคารได้รับความเสียหาย 
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โดย คิดเ ป็น ร้อย ละ  27 .2  ขอ งก รณีศึ กษ าทั� งหมด 

รองลงมาจะเป็นปัญหาฐานราก คิดเป็นร้อยละ 23.6 
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