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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
โดยที่เปน การสมควรกําหนดมาตรฐานความสั่น สะเทือ นเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
เพื่อเปน เกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๕) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ แ ละเสรีภ าพของบุค คล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารประเภทที่ ๑” หมายความวา
(๑) อาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) อาคารพาณิช ย อาคารสํ านักงาน อาคารคลังสิน คา อาคารพิเ ศษ อาคารขนาดใหญ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๓) อาคารอื่นใดที่มีการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (๑) และ (๒)
“อาคารประเภทที่ ๒” หมายความวา
(๑) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร
(๒) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๓) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๔) อาคารที่ใชเปน สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และอาคารที่ใ ชเปน
โรงพยาบาลของทางราชการ
(๕) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใชเปนโรงเรียน
ของทางราชการ อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
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(๖) อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจกรรมทางศาสนา
(๗) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
“อาคารประเภทที่ ๓” หมายความวา
(๑) โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ
(๒) อาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งในลั ก ษณะอื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะไม มั่ น คงแข็ ง แรงแต มี คุ ณ ค า
ทางวัฒนธรรม
“ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity: PPV, Vmax)” หมายความวา คาความเร็ว
ของความสั่น สะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) หรือ แนวแกนตั้ง (แกน Z)
ที่มีคาสูงสุด
“ความสั่น สะเทือนกรณีที่ ๑” หมายความวา ความสั่นสะเทือนที่ไมทําใหเกิดการลาและ
การสั่นพองของโครงสรางอาคาร
“ความสั่น สะเทือนกรณีที่ ๒” หมายความวา ความสั่น สะเทือ นที่ทําใหเกิดการลาหรือ
การสั่นพองของโครงสรางอาคาร
“การสั่นพอง (Resonance) ของโครงสรางอาคาร” หมายความวา ปรากฏการณใด ๆ ที่กอใหเกิด
การสั่นสะเทือนใกลเคียงหรือมีคาเทากับความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสรางอาคารนั้น
“ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสรางอาคาร” หมายความวา ความถี่ในการ
สั่นสะเทือนของโครงสรางอาคารหรือสวนประกอบของอาคารแตละอาคารที่มีลักษณะเฉพาะภายใต
การสั่นแบบอิสระ
“โครงสรางอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่เปนเสา คาน ตง พื้นหรื อสวนอื่ น
ซึ่งโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น
“สวนประกอบของอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่นอกเหนือจากโครงสรางอาคาร
ที่มีการยึดอยางมั่นคงกับโครงสรางอาคาร
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ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคารดังตอไปนี้
อาคาร
ประเภทที่

จุดตรวจวัด

๑

๑.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

๒

๑.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๑.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น
๒.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

๓

๒.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๒.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น
๓.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

ความถี่ (เฮิรตซ)
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน
(มิลลิเมตรตอวินาที)
ความสั่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือน
กรณีที่ ๒
กรณีที่ ๑
๒๐
๐.๕ f + ๑๕
๐.๒ f + ๓๐
๕๐
๔๐*
๑๐*
๒๐**
๑๐**
๕
๐.๒๕ f + ๒.๕
๐.๑ f + ๑๐
๒๐
๕*
๑๕*
๑๐**
๒๐**
๓
๐.๑๒๕ f + ๑.๗๕
๐.๐๔ f + ๖
๑๐

๓.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร

ทุกความถี่

๘*

๒.๕*

๓.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น

ทุกความถี่

๒๐**

๑๐**

หมายเหตุ
๑)
๒)
๓)
๔)

f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหนวยเปนเฮิรตซ
* = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
** = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
การวัดคาความสั่นสะเทือนสูงสุดสําหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ตามขอ ๑.๒, ๒.๒ และ ๓.๒ ใหวัดที่
ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นซึ่งมีคา ความสั่นสะเทือนสูงสุด
๕) การวัดคาความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแตละชั้นตามขอ ๑.๓, ๒.๓ และ ๓.๓ ใหยกเวนการวัดที่ฐานราก
หรือชั้นลางของอาคาร
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ขอ ๓ หลักเกณฑ และวิธีตรวจวัดความสั่นสะเทือน ใหเปนไปตามรายละเอียดในภาคผนวก
ทายประกาศนี้
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

๗

ภาคผนวก
ทายประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
.
.
ขอ ๑ บทนิยาม
“มาตรความสั่นสะเทือน” หมายความวา เครื่องวัดความสัน่ สะเทือนตามมาตรฐาน DIN ๔๕๖๖๙–๑
ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
ตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๒ กอนทําการตรวจวัดความสั่น สะเทือนทุกครั้ง จะตองปรับเทียบความถูกตองของ
มาตรความสั่น สะเทือนหรือตรวจสอบการใชง านของมาตรความสั่น สะเทือนใหเปน ไปตามคูมือ
การใชงานที่ผผู ลิตกําหนดไว
ขอ ๓ การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ใหติดตั้งหัววัดแกน X และแกน Y ในลักษณะทีท่ ํามุมฉาก
ตอกัน โดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน
และใหแกน Z อยูในแนวตั้งในลักษณะที่ทํามุมฉากกับแกน X และแกน Y โดยมีลักษณะการติดตั้งในแตละ
พื้นที่ดังนี้
(๑) การติดตัง้ หัววัดบนพื้นดิน ใหติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งตอกลงบนพื้นดิน และใหตอกลิ่ม
จนมิดลงในดิน
(๒) การติดตั้งหัววัดที่พื้นอาคาร ใหติดตั้งหัววัดโดยยึดหัววัดกับพื้นดวยขี้ผึ้งเหนียวหรือกาว
(๓) การติดตั้งหัววัดที่ผนังอาคารหรือกําแพง ใหติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งเจาะบนผนังอาคาร
หรือกําแพงหรือยึดหัววัดกับผนังอาคารหรือกําแพงดวยวัสดุอื่นในลักษณะที่มั่นคง
ขอ ๔ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การติดตั้ง หัววัดความสั่น สะเทือนใหดําเนิน การตามขอ ๓ โดยมีจุดตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ดังภาพที่ ๑
(ก) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร ใหติดตั้ง
หัววัดบริเ วณอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลง กําเนิดความสั่นสะเทือน โดยติดตั้ง หัววัดบนพื้น
อาคารชั้นลางบริเวณใกลฐานกําแพงนอกสุดของอาคารหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร
หรือชองเปดบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร และตําแหนงหัววัดตองอยูสูงจากพื้นอาคาร
หรือพื้นดินไมเกิน ๐.๕ เมตร สําหรับอาคารซึ่งมีชั้นลางเปนบริเวณกวาง ใหตรวจวัดหลายๆ ตําแหนง
พรอมๆ กัน
(ข) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร ใหติดตั้งหัววัดเขากับพื้น
อาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้นบนสุดของอาคาร
(ค) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพืน้ อาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณ
กึ่งกลางพื้นอาคารในแตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

-๒(๑) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนทีต่ องการ
ประเมินผล
(๒) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน

Z
X
Y
แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน

= ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน

ภาพที่ ๑
ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑
ขอ ๕ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยมีจุดติดตั้งหัววัดความ
สั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ดังภาพที่ ๒
(ก) การตรวจวัดบริเวณชั้นบนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด
ใหติดตั้งหัววัดเขากับพื้นอาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้น
บนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด
(ข) การตรวจวัดบริเวณพื้นอาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณกึ่งกลางพื้นอาคารใน
แตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร
(๒) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ตองการ
ประเมินผล
(๓) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน

-๓-

Z
X
Y
แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน

= ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน

ภาพที่ ๒
ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒
ขอ ๖ การประเมินผลของความสั่นสะเทือนตออาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต การติดตั้งหัววัดความ
สั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยติดตั้งหัววัดที่พื้นดินบริเวณที่อาจมีอาคารในอนาคตหรือที่ฐาน
รากหรือชั้นลางของอาคารใกลเคียงโดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับแนวแกนหลักของอาคารที่อาจมีขึ้น
ในอนาคต และไดรับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน

