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บทการเรียนรูเก่ียวกับ แผนดนิไหว ท่ี เชียงใหม 

  ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อเวลา 00.02 ท่ีผานมา (13 ธ.ค.)

 

 เกดิเหตุแผนดินไหวนานประมาณ 5 วินาท ี

ใน จ.เชียงใหม ความรุนแรงขนาด 5.1-5.4 ริกเตอร มีศูนยกลางอยูที่ อ.แมริม ใกลเขื่อนแมกวง อ.ดอยสะเก็ด 

หางไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร เปนระยะทาง 30 กโิลเมตร ทําใหบานเรือนและอาคารตึกสูง

สั่นสะเทือนสามารถรับความรูสึกไดในพื้นที่  อ.แมริม  อ.เมอืง  อ.ดอยสะเก็ด  อ.สันทราย  ประชาชน

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เปนผูชราตางออกมายืนจับกลุมอยูภายนอก

โรงแรมเน่ืองตางหวาดกลวัจและเกรงความไมปลอดภัยในการอาศัยอยูภายในตึกสูง  



 

2  แผนดินไหวคร้ังน้ีถือวารุนแรงมาก นายสมทิธ ธรรมสโรช

          ปรากฎการณแผนดินไหวเปนปรากฏการณธรรมชาติชนิดหน่ึงทีพ่ืน้ดินมกีารสัน่ไหวดวยอิทธิพล

บางอยางที่อยูใตผิวโลก และ สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณแผนดินไหวในการที่จะตอบคําถามน้ีไดเรา

จําเปนตองรูโครงสรางของโลกกอนวา โลกเราน้ันมี โครงสรางเปนขั้นๆ คลายหัวหอม คือมีเปลือกนอกสุด

หอหุม ซึ่งเปลือกน้ีมีความหนาที่ไมสม่ําเสมอเชน กรณีเปลือกโลกที่เปนทวีปจะหนา ประมาณ 70 กโิลเมตร 

และเปลือกโลกสวนที่อยูทองมหาสมุทร จะหนาประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งคิดเปน 0.6% ของรัศมีโลกเทานั้น

เอง ลึกลงไปจากเปลือกโลกก็ถึงชั้นของโลกอีกชั้นหน่ึง ซึ่งเรียกวา mantle ตามปกติคลืน่แผนดินไหวใน

เปลือกโลกจะมีความเร็วประมาณ 7.2 กโิลเมตร/วินาที แตความเร็วของคลื่นในชั้น mantle จะสูงกวาคือ 8.2 

กโิลเมตร/วินาที นอกจากน้ีคลื่นแผนดินไหวยังแบงออกเปน สองชนิดไดแก คลื่น P และ คลื่น S (P = 

primary ปฐมภูมิ สวน S= secondary ทุติยภูมิ) ซึ่งเวลาคลื่นทั้งสองชนิดเคลื่อนที่ผานไป ในชั้นหินใตผิวโลก 

อนุภาคตางๆ ในชั้นหินที่ถูกคลื่น P กระทบจะสั่นไปมาในแนวที่คลื่นพุงไป ดังน้ัน ชั้นหินจึงตกอยูในสภาพ

ถูกอัดและ ขยายตัว สวนในกรณีของคลื่น S น้ัน อนุภาคตางๆ ในชั้นหินจะเคลื่อนที่ในแนวขึ้นลงที่ ต้ังฉาก

กับทิศการพุงไปของคลื่น คลื่น P นั้น ตามปรกติจะมีความเร็วมากกวาคลื่น S ดังน้ันการวัดเวลาที่คลื่นทั้ง P 

และ S เดินทางถึงเคร่ืองรับสัญญาณ ซึ่งอยูที่ตําแหนงตางๆ บนผิวโลก จะทําใหนักธรณีวิทยารูทันทีวา จุด

 ผูอํานวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กลาว 

วาแผนดินไหวดังกลาวถอืวามคีวามรุนแรงมากเน่ืองจากมีศูนยกลางบนพื้นดินคาดวาจะมอีาฟเตอรชอ็กอีก

หลายคร้ังอยางไรก็ตามขณะน้ียังไมไดรับรายงานความเสียหายแตศูนยกลางแผนดินไหวคร้ังน้ีเกิดขึ้นใน

พื้นที่ที่มีบานเรือนประชาชนอาศยัอยูหนาแนนอาจเกดิการแตกราวและไดรับผลกระทบบาง อยางไรก็ตาม 

ในพื้นที่ภาคเหนือน้ันมีความเสี่ยงจากแผนดินไหว เน่ืองจากมีกลุมรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยูถึง 7 ใน 13 กลุม

รอยเลือ่นทัว่ประเทศ”  



โฟกัสของการระเบิดอยูที่ใด ขอมูลทางธรณีวิทยารายงานวา สาเหตุของการเกดิแผนดินไหวในประเทศไทย 

เกดิจากแผนดินไหวขนาดใหญที่มีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ สงแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย 

โดยมีแหลงกําเนิดบริเวณตอนใตของประเทศจีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา โดย

บริเวณที่จะรูสึกถึงแรงสั่นสะเทอืนไดแก ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก ภาค ตะวันออกเฉยีงเหนือ และ

กรุงเทพฯ  

โดยบริเวณที่มีความเสี่ยงตอภัยแผนดินไหวสูงในประเทศไทยไดแก 

 

1.บริเวณอยูใกลแหลงกาํเนิดแผนดินไหวตามแนวรอยเลือ่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศสวนใหญอยู

บริเวณภาคเหนือและตะวันตก 

2.บริเวณที่เคยมีประวัติหรือสถิติแผนดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ้น จากน้ันเวนชวงการเกิด

แผนดินไหวเปนระยะเวลานานๆ จะมโีอกาสการเกดิแผนดินไหว ทีม่ขีนาดใกลเคียงกับสถิติเดิมไดอีก 

3.บริเวณที่เปนดินออนซึ่งสามารถขยายการสั่นสะเทือนไดดี เชน บริเวณที่มี ดินเหนียวอยูใตพื้นดินเปนชั้น

หนา บริเวณที่ลุมหรืออยูใกลปากแมนํ้า เปนตน โดยเฉพาะแถบจังหวัดนนทบุรี อยุธยา ปราจีนบุรี และ

ฉะเชิงเทรา เนื่องจากชั้นดินมีความออนตัวมากกวาแถบอ่ืนประเทศไทยอยูในพื้นที่แนวตะเข็บของเปลือก

โลกที่เกิดแผนดินไหว ซึ่งมีโอกาสที่จะขยับตัวได แตไมมีใครสามารถบอกไดวาจะเกิดแผนดินไหวเมื่อไร 

และจากการสํารวจทําแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผนดินไหวในป 2548 ของกรมทรัพยากรธรณี พบวามี 4 จังหวัด

ที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุด คือ กาญจนบุรี ตาก แมฮองสอน และเชียงราย โดยมีความเสี่ยงที่ 7-8 เมอรคัล

ลี่ เพราะเปนพื้นที่ใกลรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ และรอยเลื่อนเจดียสามองค ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ที่สําคัญ ผลกระทบ

อาจทําใหอาคารที่มั่นคงตามปกติเสียหายไดสวนจังหวัดรองลงมา สวนใหญอยูในภาคเหนือและภาคใต อาทิ 

สุราษฎรธานี พังงา กระบี่ เชียงใหม ลําพูน พะเยา นาน ลําปาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยจะมีความเสี่ยงที่ 

5-7 เมอรคัลลี่ ซึ่งจะทําใหอาคารที่สรางอยางมั่นคงตามปกติเสียหายเล็กนอย สวนที่ปลอดภัยมากที่สุด คือ

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ตําแหนงเกิดแผนดินไหวขนาดใหญในประวัติศาสตรไทย 

        บริเวณที่ราบลุมแมนํ้าสะโตง ตอนกลางของประเทศพมา บริเวณรอยตอระหวางประเทศพมา-ลาว-จีน 

และไทย ทะเลอันดามัน หมูเกาะอันดามัน-นิโคบาร พื้นที่ครอบคลุมภาคทะเลอันดามัน เกาะสุมาตรา 

แผนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถาศึกษาจากขอมูลเบื้องตนน้ี ก็คงแสดงใหเห็นวาเชียงใหมมีโอกาสเกิด

แผนดินอีกแนนอน แตถาเรามีแผนปองกันและรับมือกับเหตุการณน้ีไดเปนอยางดี ความเสียหายที่จะเกิดจาก

ความรุนแรงทางธรรมชาติน้ีก็คงจะบรรเทาเบาบางลงไปไดอยางมาก 

ขอมูลเก่ียวกับความแรงของแผนดินไหว เก่ียวกับ ขนาด ความสั่นสะเทือน 

1 - 2.9 สัน่ไหวเลก็นอย 



3 - 3.9 ผูคนในอาคารรูสึกเหมือนรถไฟว่ิงผาน 

4 - 4.9 สั่นไหวปานกลาง ผูคนทัง้ในและนอกอาคารรูสกึ วัตถหุอยแขวนแกวงไกว 

5 - 5.9 สั่นไหวรุนแรง เคร่ืองเรือน วัตถุมีการเคลื่อนที่ 

6 - 6.9 สัน่ไหวรุนแรงมาก อาคารเร่ิมพังเสียหาย 

7.0 ขึ้นไป สั่นไหวรายแรง อาคารพังเสียหายมาก แผนดินแยก วัตถถุกูเหว่ียงกระเด็น 

ขนาดตามมาตราริคเตอร ถาคาตางกัน 1 ระดับจะมีพลังงานตางกัน 31 เทา กลาวคือ ระดับ 4 จะมีระดับความ

สั่นสะเทือนเสียหายมากกวาระดับ 3 ถึง 31 เทา แผนดินไหวที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกที่เคยวัดได คือ ขนาด 

9 ริคเตอร 

0มาตรการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว  

    กอนเกิดแผนดินไหว  1. ระดับหนวยงาน   - สนับสนุนใหมีการตรวจสภาพของอาคารสาธารณะ โรงเรียน 

โรงพยาบาล หากไมแข็งแรงใหมีการเสริมความแข็งแรง สนับสนุนใหมีการออกกฎหมายควบคุมการ

กอสรางอาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว และ ซักซอมและเตรียมตัวรับภัยแผนดินไหว 

 2. ระดับบุคคล

     

 - หัวหนาครอบครัวหรือเจาของบานตรวจสภาพความปลอดภัยของบานและเคร่ืองใชภายใน

บาน ทําการยึดอุปกรณที่อาจกอใหเกิดอันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือ  ยึดติดกับฝาบานหรือเสา  ซักซอม

ความพรอมของสมาชิกในครอบครัว และกาํหนดจุดนัดพบทีป่ลอดภัยนอกบานไวลวงหนา สอนสมาชิกใน

ครอบครัวใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวนํ้าและถังแกส  และ เรียนรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน   

ระหวางเกิดแผนดินไหว 2 กอนอ่ืนอยาตกใจ และพยายามปลอบคนขางเคียงใหอยูในความสงบ และคดิถงึ

วิธีการที่จะกูสถานการณ และผลที่คาดวาจะไดรับ ถาอยูในอาคารใหระวังสิ่งของที่อยูสูงตกใส เชน โคมไฟ 

ชิ้นสวนอาคาร เศษอิฐ เศษปูนที่แตกออกจากเพดาร ใหระวังตูหนังสือ ตูโชว  ชัน้วางของ และเฟอรนเิจอร

อ่ืนๆ เลื่อนชนหรือลมทับ ใหออกหางงจากประตู หนาตาง และ กระจก ถาการสัน่ไหวรุนแรงใหหลบอยูใต

โตะ ใตเตียง หรือมุมหอง อยาวิ่งออกมานอกอาคาร  ถาอยูนอกอาคารใหออกหางงจากอาคารสูง กําแพง เสา

ไฟฟา และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ถาอยูในรถใหหยุดรถในที่ซึ่งปลอดภัยที่สุด 

 วิธีปฏิบัติตนและปองกันตนเอง 2  อยาต่ืนตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบสุข ถาทานอยูในบาน ถาทาน

อยูนอกบานก็ใหสวนใหญไดรับบาดเจ็บเพราะว่ิงเขาออกจากบาน ถาอยูในบานใหยืนหรือหมอบอยูในสวน

ของบานที่มีโครงสรางแข็งแรง ที่สามารถรับน้ําหนักไดมากและระเบียบและหนาตาง หากอยูในอาคารสูง 

ควรต้ังสติใหมั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีใหหางงจากสิ่งที่จะลมทับได  ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยู

หางงจากเสาไฟฟาและสิ่งหอยแขวนตาง ๆ ที่ปลอดภัยภายนอก คือ ที่โลงแจง อยาใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่ง

ที่ทําใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสร่ัวอยูบริเวณน้ันถาทานกําลังขับรถใหหยุดรถและอยู



ภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด หามใชลฟิทโดยเด็ดขาดขณะเกดิแผนดินไหว หากอยูชายหาด

ใหอยูหางงจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัดเขาหาฝง 

  หลังเกิดแผนดินไหว 2

2

 ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหทําการปฐมพยาบาล

ขั้นตนกอน  ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได 

ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุแหลมคมอ่ืน ๆ และสิ่งหักพังแทง  ตรวจสายไฟ ทอนํ้า 

ทอแกส ถาแกสร่ัวใหปดวาลวถงัแกส ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟหรือกอไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแกส

ร่ัว ตรวจสอบวาแกสร่ัว ถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตางทุกบาน ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุ

สายไฟพาดถึง เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจากจําเปนจริง ๆ  อยาทําตัวเปนไทยมุง 

หมอระบุไมตองเครียด 2 นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน2 จิตแพทยกรมสุขภาพจิต โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให

คําแนะนําเพื่อดูแลจิตใจเมื่อตองเผชิญกับภัยพิบัติวา  เปนเร่ืองปกติที่คนจะตกใจกลัวเมื่อพบเหตุการณภัย

พิบัติ ทั้งแผนดินไหว คลื่นสึนามิ ผลการศึกษาทุกงานวิจัยไดผลตรงกันวา ผูประสบภัยพิบัติรอยละ 80-90 จะ

มีปฏิกิริยาทางรางกายและจิตใจตามมา และกลับคืนภาวะปกติภายใน 2 สปัดาห ดังน้ัน กรณีเกิดแผนดินไหว

ท่ีอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เมื่อคืนที่ผานมา จึงเปนเร่ืองปกติที่จะมีคนตกใจ แตถือเปนโอกาสดีที่

หนวยงานที่เกี่ยวของจะใหความรูกับประชาชนในการดูแลตนเองใหมีชีวิตรอดปลอดภัย  เชน หาแนวทาง

ปรับปรุงบานเรือนใหแข็งแรง วางแผนการหลบภัย  ความวิตกกังวลจะนําพาไปสูการหาวิธีการแกไข 

 “เมืองไทยเปนเมืองอูขาวอูนํ้า บานเราสงบรมเย็นจึงไมตองกังวลเร่ืองภัยพิบัติ ทุกอยางดีมาตลอด ความคิด

ของเราจึงไมคอยกังวล แตเมื่อมีเหตุการณทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อยางคลื่นสึนามิ  

แผนดินไหว ทําใหเรารูจักคิดหาวิธีดูแลตนเอง เอาตัวรอด คิดลวงหนาอยางมีแบบแผน         

             ภัยแผนดินไหวน้ัน  เปนภัยที่หลบเลี่ยงไมได นักวิทยาศาสตรอาจจะตรวจวัดไดวาจะเกดิ

แผนดินไหว แตก็จะทราบลวงหนาในเวลากระชั้นชิดมาก ตางไปจากภัยพิบัติอยางสึนามิ, หรือพายุไตฝุน ที่

จะสังเกตการกอตัวและแจงเหตุเตือนภัยไดทันกวาความรุนแรงของแผนดินไหวน้ัน ไมเพียงแตทําใหอา คาร

บานเรือน ถนนหนทางเสยีหาย มีความอันตรายอีกอยางที่เกิดขึ้นเมื่อมีแผนดินไหวคือ ไฟไหม  เน่ืองจาก

แผนดินที่ไหว มักทําใหทอแกสใตดิน หรือถังแกสที่อยูในบานเรือนขาดหรือแตกหรือร่ัวออกมา  ซึ่งมักสงผล

ใหมไีฟไหมตามมาหลงัจากเกดิแผนดินไหวไปแลว เร่ืองโลกแตกเปนเร่ืองไกลตัว แตเร่ืองแผนดินไหว

ใกลชิดเรามากกวาที่คิด และประเทศไทยก็ใชวาจะไมเคยเกิด ความเสี่ยงก็ดูจะสูงขึ้นทุกวัน ปญหาไมไดอยู

ที่วาจะเกิดหรือไม เกิดเมื่อไหร แตมันอยูที่วาเราพรอมรับมือแคไหน 
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