
::: แผนดินไหวในประเทศไทย :::
โดย…อ.ภูเวียง   ประคํามินทร

ผูอํานวยการสวนตรวจวัดและเตือนภัยแผนดินไหวทั่วโลก
สํานักแผนดินไหว  กรมอุตุนิยมวิทยา

(อาจารยพิเศษประจําสวนวิชาการทั่วไป)

แผนดินไหวคืออะไร
แผนดินไหวเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก ทําให

แผนดินมีการสั่นสะเทือน บางครั้งถาเกิดรุนแรงจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอชีวิต และทรัพยสิน
ของมนุษยไดเปนบริเวณกวาง ทุกประเทศที่อยูบนโลกนี้ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวมากบางนอย
บาง ไมวาทางตรงหรือทางออม เนื่องจากการเกิดแผนดินไหวในแตละครั้งจะสงคลื่นความสั่นสะเทือนไป
ยังที่ตางๆ ทั่วโลก

แผนเปลือกโลก
ปจจุบันเราทราบกันดีอยูแลววาโลกของเรานั้นประกอบดวยสวนเปลือกที่แข็งหอหุมสวนที่รอน

และหลอมเหลวอยูภายใน ดังจะเห็นไดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ของเหลวรอนที่เราเรียกวา แมกมา 
ภายในโลกนั้น เมื่อมีการเคลื่อนที่ก็จะผลักดันใหเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ดวยเชนกัน

ลักษณะโครงสรางของโลก
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แผนเปลือกโลกตางๆ ที่ประกอบกันอยู

 การเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลกทําใหเกิดปรากฏการณแผนดินไหว สวนใหญ แผนดิน
ไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก เปนแนวแผนดินไหวของโลก การเคลื่อนตัวของแมกมา
ดังกลาว สาเหตุหลักจากการไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลกและลอยตัวขึ้นสูเปลือกโลก และผลัก
ดันใหเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทําใหเปลือกโลกแตละชิ้นมีการเคลื่อนที่ในทิศทางตางๆ กันพรอม
บางแผนเคลื่อนที่บางแผนยังไมเคลื่อนที่แตมีการเก็บสะสมพลังงานไวภายในตลอดเวลา เมื่อถึงจุดๆ 
หนึ่งจะเกิดการปรับสมดุลปลดปลอยพลังงานออกมาทําใหเกิดเปนแผนดินไหว  ดังนั้นบริเวณขอบของ
ชิ้นเปลือกโลกจึงเปนสวนที่ชนกันเสียดสีกัน หรือแยกจากกัน

มาตราวัดแผนดินไหวและความเสียหาย
ความเสียหายตออาคารบานเรือนหรือการสูญเสียชีวิตจากแผนดินไหว ใชมาตราวัดเปนความ

รุนแรงแผนดินไหว แบงออกเปนระดับๆ  ซึ่งมีดวยกัน 12 ระดับ เรียกวา มาตราเมอรแคลลี  โดยเรียง
ลําดับจากความรูสึกและความเสียหายที่นอยที่สุดระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 12 เกิดความเสียหายมาก
ที่สุด  สวนขนาดแผนดินไหวมีหนวยเปน ริกเตอร คํานวณไดจากการตรวจวัดคลื่นแผนดินไหวดวย
เครื่องมือเมื่อเกิดแผนดินไหวความเสียหายจะมากนอยเพียงใดมีองคประกอบหลายประการ ข้ึนกับวา
แผนดินไหวนั้นมีศูนยกลางแผนดินไหวเกิดที่ใด หากเกิดในปาเขา หรือใตทองทะเลหางไกลผูคนยอมมี
ความเสียหายนอยกวาเกิดใกลแหลงชุมชนแมวาจะมีขนาดใหญกวา ยกเวนแผนดินไหวที่กอใหเกิดคลื่น
ใตน้ําขนาดยักษซัดเขาหาฝงเวลาที่เกิดแผนดินไหวชวงเชา กลางวัน กลางคืน ยอมมีผลตอความสูญเสีย
ตางกันในระยะทางที่เทากัน แผนดินไหวที่มีขนาดใหญกวายอมกอใหเกิดความรุนแรงไดมากกวา ขนาด
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ของแผนดินไหวนั้นมีหนวยเปนริกเตอร (Rickter) เรียกชื่อตามนักวิทยาศาสตรที่คิดการคํานวณขนาด
แผนดินไหว ซึ่งเปนปริมาณที่สัมพันธกับพลังงานที่แผนดินไหวปลดปลอยในรูปของความสั่นสะเทือน
โดยคํานวณไดจากการตรวจวัดความสูงของคลื่นแผนดินไหวดวยเครื่องไซสโมกราฟ (Seismograph)
ความยาวนานของการสั่นไหว ยิ่งมีความสั่นสะเทือนยาวนานหลายสิบวินาที ความเสียหายตออาคารสิ่ง
กอสรางจะยิ่งรุนแรง ความรูความเขาใจในการปองกันและบรรเทาภัยดวยตนเองของประชาชน มีมาก
นอยเพียงใด ในสถานที่ที่มีการเตรียมพรอมที่ดี ยอมมีความเสียหายนอยกวา   สถานที่ที่ไมมีการเตรียม
การปองกันที่ดี หลีกเลี่ยงสรางอาคารสิ่งกอสราง ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผนดินไหวสูง หากจําเปน
ตองออกแบบสรางใหเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยแผนดินไหวในบริเวณนั้น นอกจากนี้สภาพของ
ธรณีวิทยา ก็มีสวนในเรื่องของการเพิ่มความรุนแรง เชน เมืองที่ต้ังอยูบนดินออนยอมมีการตอบสนองตอ
การสั่นไหวไดงายกวาเมืองที่ต้ังบนบริเวณที่แข็งกวา ขนาดแตละหนวยริกเตอรที่ตางกันจะมีพลังงานตาง
กัน 30 เทา เชน ขนาด 2 ริกเตอร มีพลังงานมากกวา 1 ริกเตอร 30 เทา

บริเวณเส่ียงภัยแผนดินไหว
หากบริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใดๆ ผานหรืออยูใกลกับประเทศใด ประเทศนั้นก็จะมีความ

เสี่ยงตอภัยแผนดินไหวสูง เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด เปนตน 
ซึ่งประเทศเหลานี้ต้ังอยูตามรอยขอบของแผนเปลือกโลกรอบๆ มหาสมุทรแปซิฟก ที่เราเรียกกันวา  
วงแหวนไฟ (Fire Ring) นอกจากนั้นพลังที่สะสมในเปลือกโลก ถูกสงผานไปยังเปลือกโลกพื้นของทวีป 
ตรงบริเวณรอยราวของหินใตพื้นโลกหรือที่เรียกวา "รอยเลื่อน" เมื่อระนาบ รอยราวที่ประกบกันอยูไดรับ
แรงอัดมากๆ ก็จะทําใหรอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอยางฉับพลันเกิดเปนแผนดินไหวเชนเดียวกัน

การพยากรณการเกิดแผนดินไหว
ปจจุบันพบวา มีความพยายามอยางมากในหลายประเทศที่ไดรับอันตรายจากแผนดินไหว 

กําลังพยายามศึกษา และทําความเขาใจถึงกลไกของการเกิดแผนดินไหว เพื่อทํานายวาแผนดินไหวจะ
เกิดขึ้นเมื่อใด? ที่ไหน? ขนาดเทาใด? ตราบจนปจจุบัน แตยังไมประสบความสําเร็จ จะมีกาวหนาอยูบาง
ที่สามารถทํานายการเกิดแผนดินไหวไดบางในบางครั้ง แตยังเปนเพียงการศึกษาอยู ดังนั้นขณะนี้จึง
กลาวไดวายังไมมีผูใดสามารถพยากรณแผนดินไหวไดอยางถูกตองแมนยําแตอยางใด ดังนั้นในบาง
โอกาสก็จะพบวามันไดเกิดในบางสถานที่ที่ไมมีใครคิดถึงและเมื่อสภาพแวดลอมของสถานที่แตละแหง
บนโลกไมเหมือนกัน  ดังนั้น ความเสียหายหรือความหายนะตางๆ จึงไมเหมือนกันอยางไรก็ตามถึงแม
เราจะขาดความสามารถระดับสูงในการพยากรณภัยแผนดินไหวก็ตาม แตนักธรณีวิทยาก็พอมีความรูวา 
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กอนที่จะมีเหตุการณแผนดินไหวอยางรุนแรงนั้น จะเกิดแผนดินไหวอยางนุมนวลกอน และโดยอาศัยการ
ติดตั้งอุปกรณดักฟงคลื่นแผนดินไหว ณ ตําแหนงตางๆ สัญญาณที่อุปกรณเหลานี้ไดรับจะถูกนํามา
สังเคราะหเพื่อใหรูตําแหนงเวลาและความเปนไปไดที่จะมีเหตุการณแผนดินไหว

เมื่อเกิดแผนดินไหวจะทําอยางไร
เมื่อเราทราบแลววามนุษยยังไมสามารถพยากรณแผนดินไหวได ดังนั้นสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

สําหรับการเผชิญภัยแผนดินไหวที่เราสามารถทําไดดีที่สุดขณะนี้ คือการเตรียมพรอมที่ดี นอกจากนี้ 
แตละประเทศควรมีมาตรการในการปองกัน และบรรเทาภัยแผนดินไหวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของแหลงกําเนิดแผนดินไหว รอยเลื่อนตางๆ การใหความรูและขอควร
ปฏิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหวตอประชาชน กําหนดใหมีการแบงเขตแผนดินไหวตามความเหมาะสมของ
ความเสี่ยงภัย แมกระทั่งการออกกฎหมายใหอาคารสิ่งกอสรางตางๆ เพื่อใหสามารถรับแรงแผนดินไหว
ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่เสี่ยงภัยไดเปนอยางดี มีการวางแผนการจัดการที่ดี หากเกิดความ
เสียหายรายแรงหลังการเกิดแผนดินไหว เปนตน

ประเทศไทยมีแผนดินไหวหรือไม
ในกรณีของประเทศไทย แมวาตําแหนงที่ต้ังทางภูมิประเทศ จะอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอภัย

แผนดินไหวในเกณฑตํ่า แตก็มีแนวแผนดินไหวรุนแรงปรากฏอยู ดังรูปแผนที่ดานลาง
จากแผนที่เราพบวาพื้นที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศ 

ขางเคียง โดยศึกษาหา "รอยเลื่อนมีพลัง" ซึ่งอาจมีการเคลื่อนตัวและเกิดเปนแผนดินไหวไดในเมืองไทย 
และพบรอยเลื่อนประเภทนี้ถึง 14 จุด ไดแก

1) รอยเลื่อนแมจัน
2) รอบเลื่อนแมทา
3) รอยเลื่อนเถิน-ลอง-แพร
4) รอยเลื่อนน้ําปด
5) รอยเลื่อนปว
6) รอยเลื่อนพะเยา
7) รอยเลื่อนแมฮองสอน
8) รอยเลื่อนปง
9) รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ
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10) รอยเลื่อนเจดียสามองค
11) รอยเลื่อนระนอง
12) รอยเลื่อนคลองมะรุย
13) รอยเลื่อนคลองทอม
14) รอยเลื่อนโคกโพธิ์-สะบายอย-ยะลา-เบตง

แนวแผนดินไหวและรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยและบริเวณใกลเคียง
ที่มา: กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
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แตเพื่อความไมประมาท กรมอุตุนิยมวิทยา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพื่อเสริมมาตรการขางตนโดยมีภารกิจในการตรวจวัดแผนดินไหวตลอด 24 ชั่วโมง แลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางประเทศเปนประจํา ตลอดจนวางแผนจัดตั้งโครงการลดภัยพิบัติจากแผนดินไหว ซึ่งอาจเปน
อันตรายตอสาธารณชนได หากประชาชนตองการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ สํานัก
แผนดินไหว  โทรศัพท  0-2399-4547

( Reference   :::   http://www.tmd.go.th )


