เรื่องนารูเกี่ยวกับแผนดินไหว
แผนดินไหวคืออะไร
แผนดินไหว เปนปรากฎการณธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก สวนใหญ
แผนดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกเปนแนวแผนดินไหวของโลก การเคลื่อนตัวดังกลาว
เกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอมละลาย ที่อยูภ ายใตเปลือกโลกไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลก และลอยตัว
ผลักดันใหเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทําใหเปลือกโลกแตละชิ้นมีการเคลื่อนที่ในทิศทางตาง ๆ กันพรอม
กับสะสมพลังงานไวภายใน บริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกจึงเปนสวนที่ชนกันเสียดสีกัน หรือแยกจากกัน หาก
บริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใด ๆ ไมผานหรืออยูใกลกับประเทศใดประเทศนั้น ก็จะมีความเสี่ยงตอภัย
แผนดินไหวสูง เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด เปนตน นอกจากนั้น
พลังที่สะสมในเปลือกโลก ถูกสงผานไปยังเปลือกโลกพื้นของทวีป ตรงบริเวณรอยราวของหินใตพื้นโลกหรือที่
เรียกวา "รอยเลื่อน" เมื่อระนาบ รอยราวที่ประกบกันอยูไดรับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทํา ใหรอยเลือ่ นมีการเคลื่อน
ตัวอยางฉับพลันเกิดเปน แผนดินไหวเชนเดียวกัน
การวัดขนาดและความรุนแรงของแผนดินไหว
ขนาดแผนดินไหว คือ การวัดจํานวนหรือพลังงานซึ่งปลดปลอยออกมาที่ศูนยกลางแผนดินไหว ซึ่ง
สามารถคํานวณไดจากการติดตามลักษณะของคลึ่นแผนดินไหวโดยเครื่องวัดแผนดินไหว mujคิดคนโดย
ผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหวชาวเยอรมันชื่อซีเอฟ ริคเตอร (C.F. Richter) เราจึงใชหนวยของขนาด
แผนดินไหววา "มาตราริคเตอร" ซึ่งมีขนาดตั้งแต 1.0 (รุนแรงนอย) ถึง 9.0 (รุนแรงมาก)
สวนความรุนแรงของแผนดินไหว วัดไดโดยใชความรูสึกวามีการสั่นสะเทือนมากนอยเพียงใด เหตุ
แผนดินไหวที่มีขนาดเดียวกันอาจมีความรุนแรงในแตละแหงไมเทากันตาม "มาตราเมอรแคลลี" ซึ่งวัดความ
เขมของความรุนแรงในการสั่น ณ ทีใ่ ดที่หนึ่งซึ่งจะออกมาในลักษณะความรุนแรงของการสั่นที่มนุษยรูสึกไดวา
มากนอยแคไหนหรือความเสียหายของสิง่ กอสรางตาง ๆ มีมากแคไหน ตามขนาดตั้งแต 1 ถึง 12
แผนดินไหวจะเกิดที่ไหนบาง
เนื่องจากสาเหตุของการเกิดแผนดินไหวเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ดังนั้นบริเวณที่จะเกิด
แผนดินไหวก็จะอยูบริเวณรอยตอกันของแผนเปลือกโลกตาง ๆ เชน บริเวณขอบมหาสมุทร แปซิฟกโดยรอบ
บริเวณสันแยกกลางมหาสมุทรแอตแลนติก และแนวบริเวณตั้งแตประเทศอินเดีย อิตาลี กรีซ และตุรกี โดย
แนวแผนดินไหวใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแกแนวในมหาสมุทรอินเดีย สุมาตรา และ ประเทศพมา
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ความรูดานอุตุนิยมวิทยา : แผนดินไหว
เปนปรากฎการณทางธรรมชาติ ที่กอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอชีวิต และทรัพยสินของมนุษยได
เปนบริเวณกวาง เชื่อกันวาทุกประเทศไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว ไมวาทางตรงหรือทางออม ปจจุบัน
พบวามีความพยายามอยางมากในหลายประเทศ ซึ่งไดรับอันตรายจากแผนดินไหว ศึกษา และทําความเขาใจ
ถึงกลไกของการเกิดแผนดินไหว เพื่อการพยากรณแผนดินไหว และทํานายเหตุการณวา จะเกิดขึน้ เมื่อใด ที่
ไหน ขนาดเทาใด แตยังไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไมมีผูใดสามารถ พยากรณแผนดินไหวได
อยางถูกตอง โดยทั่วไปสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเผชิญภัยแผนดินไหว คือการเตรียมพรอมที่ดี แตละ
ประเทศควรมีมาตรการในการปองกัน และบรรเทาภัยแผนดินไหวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของแหลงกําเนิดแผนดินไหว รอยเลือ่ นตาง ๆ ใหความรู และขอควรปฏิบัติเมื่อ
เกิดแผนดินไหวตอประชาชน ใหมีการแบงเขตแผนดินไหวตามความเหมาะสมของความเสี่ยงภัย ออก
กฎหมายใหอาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ สามารถรับแรงแผนดินไหวตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่เสี่ยงภัย มี
การวางแผนการจัดการที่ดี หากเกิดความเสียหายรายแรงหลังการเกิดแผนดินไหว เปนตน ในกรณีของ
ประเทศไทย แมวาตําแหนงที่ตั้งทางภูมิประเทศ จะอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวต่ํา แตเพื่อความไมประมาท
กรมอุตุนิยมวิทยา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมมาตรการขางตนโดยมีภารกิจ
ในการตรวจวัดแผนดินไหวตลอด 24 ชั่วโมง แลกเปลีย่ นขอมูลระหวางประเทศเปนประจํา ตลอดจนวางแผน
จัดตั้งโครงการลดภัยพิบัติจากแผนดินไหว ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสาธารณชนได
แผนดินไหว เปนปรากฎการณธรรมชาติ เกิดจาก
การเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก สวนใหญ
แผนดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบ ของแผนเปลือกโลก
เปนแนวแผนดินไหวของโลก การเคลื่อนตัวดังกลาว
เกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอมละลาย ที่อยูภ ายใตเปลือกโลก
ไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลก และลอยตัวผลักดัน
ใหเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทําใหเปลือกโลกแตละชิ้น
มีการเคลื่อนที่ในทิศทางตาง ๆ กันพรอมกับสะสมพลังงาน
ไวภายใน บริเวณขอบของชิน้ เปลือกโลกจึงเปนสวนที่ชนกัน
เสียดสีกัน หรือแยกจากกัน หากบริเวณขอบของชิ้นเปลือก
โลกใด ๆ ไมผานหรืออยูใกลกับประเทศใดประเทศนั้น
ก็จะมีความเสี่ยงตอภัยแผนดินไหวสูง เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด
เปนตน นอกจากนั้นพลังที่สะสมในเปลือกโลก ถูกสงผานไปยังเปลือกโลกพื้นของทวีป ตรงบริเวณรอยราวของ
หินใตพื้นโลกหรือที่เรียกวา "รอยเลื่อน" เมื่อระนาบ รอยราวที่ประกบกันอยูไดรับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทําให
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รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอยางฉับพลันเกิดเปน แผนดินไหวเชนเดียวกัน

บริเวณแนวแผนดินไหวโลกบริเวณขอบของเปลือกโลก
แหลงกําเนิดแผนดินไหว
แหลงกําเนิดแผนดินไหวหรือบริเวณตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวสวนใหญจะอยูตรงบริเวณ
- แนวแผนดินไหวของโลก ตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก ในกรณีของประเทศไทย แนว
แผนดินไหวโลกที่ใกล ๆ ไดแก แนวในมหาสมุทรอินเดีย สุมาตรา และ ประเทศพมา
- แนวรอยเลื่อนตาง ๆ ในกรณีประเทศไทย ไดแก แนวรอยเลื่อนในประเทศเพื่อนบาน พมา จีนตอน
ใต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- บริเวณที่มนุษยมีกิจกรรมกระตุนใหเกิดแผนดินไหว เชน เหมือง เขือ่ น บอน้ํามัน เปนตน
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แนวรอยเลื่อนภายในประเทศซึ่งสวนใหญอยูในภาคเหนือ และภาคตะวันตก แสดงดังรูป ที่นาสังเกต
คือ แนวรอยเลื่อนบางแหงเทานั้นมีความสัมพันธกับเกิดแผนดินไหว เชน รอยเลื่อนแพร รอยเลือ่ นแมทา รอย
เลื่อนศรีสวัสดิ์ และ รอยเลื่อนระนอง เปนตน

รอยเลื่อนมีพลังบริเวณประเทศไทย
1. รอยเลื่อนเชียงแสน
รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนสุดของประเทศ มีความยาวประมาณ 130
กิโลเมตร โดยเริ่มตนจากแนวรองน้ําแมจันไปทางทิศตะวันออก ผานอําเภอแมจัน แลวตัดขามดานใตของ
อําเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําน้ําเงิน ทางดานเหนือของอําเภอเชียงของ
แผนดินไหวขนาดใหญที่สุดที่วัดไดตามแนวรอยเลื่อนนี้ เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 มี ขนาด 4.9 ริคเตอร
ตั้งแต ป พ.ศ. 2521 มีแผนดินไหวขนาดใหญกวา 3 ริคเตอร เกิดตามแนว รอยเลื่อนนี้ 10 ครั้ง และ 3 ครั้งมี
ขนาดใหญกวา 4.5 ริคเตอร แผนดินไหวทั้งหมดเปนแผนดินไหว ที่เกิดในระดับตื้นกวา 10 กิโลเมตร
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2. รอยเลื่อนแพร
รอยเลื่อนนี้อยูท างดานตะวันออกของแองแพร และวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มตน
จากดานตะวันตกเฉียงใตของอําเภอ เดนชัย ผานไปทางดานตะวันออกของอําเภอสูงเมน และจังหวัดแพร ไป
จนถึงดานตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอรองกวาง รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 115 กิโลเมตร มี
แผนดินไหวขนาด 3-4 ริคเตอร เกิดตามแนวรอยเลื่อนนี้กวา 20 ครั้ง ในรอบ 10 ปที่ผานมา สวนแผน ดิน
ไหวขนาด 3 ริคเตอร ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2533 ที่ผานมา เกิดตามแนวรอยเลื่อน ซึ่งแยกจากรอย
เลื่อนแพรไปทางทิศเหนือ
3. รอยเลื่อนแมทา
รอยเลื่อนนี้มีแนวเปนรูปโคงตามแนวลําน้ําแมวอง และแนวลําน้ําแมทาในเขตจังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 55 กิโลเมตร จากการศึกษาของการไฟฟาฝายผลิต (2523) พบวา ในชวง
ระยะเวลา 6 เดือนของการศึกษาในป พ.ศ. 2521 มีแผนดินไหวขนาดเล็กเกิด ในระดับตื้นอยูมากมายใน
บริเวณรอยเลือ่ นนี้
4. รอยเลื่อนเถิน
รอยเลื่อนเถินอยูทางทิศตะตกของรอยเลือ่ นแพร โดยตั้งตนจากดานตะวันตกของอําเภอเถินไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขนานกับรอยเลื่อนแพรไปทางดานเหนือ ของอําเภอเถินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนานกับรอยเลื่อนแพร ไปทางดานเหนือของอําเภอวังชืน้ และอําเภอลอง รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 90
กิโลเมตร เคยมีรายงานการเกิดแผนดินไหวขนาด 3.7 ริคเตอร บนรอยเลื่อนนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2521
5. รอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี
รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งตนจากลําน้ําเมยชายเขตแดนพมามาตอกับหวยแม
ทอ และลําน้ําปงใตจังหวัดตาก ตอลงมาผานจังหวัดกําแพงเพชร และนครสวรรค จนถึงเขตจังหวัดอุทัยธานี
รวมความยาวทั้งสิ้นกวา 250 กิโลเมตร มีรายงานแผนดินไหวเกิดตามรอยเลื่อนนี้ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2476 ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2518 ที่ อําเภอ ทาสองยาง จังหวัด
ตาก แผนดินไหวครั้งหลังนี้มีขนาด 5.6 ริคเตอร
6. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
รอยเลื่อนนี้อยูท างดานตะวันตก ของรอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี โดยมีทิศทางเกือบขนานกับแนวของรอย
เลื่อน อยูใ นรองน้ําแมกลองและแควใหญ ตลอดขึ้นไปจนถึงเขตแดนพมา รวมความยาวทั้งหมดกวา 500
กิโลเมตร ในชวงระยะเวลา 10 ป ที่ผานมามีรายงานแผนดินไหวขนาดเล็กหลายรอยครั้ง ตามแนวรอยเลื่อนนี้
แผนดินไหวขนาดใหญที่สุดที่วัดไดในระหวางนี้ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 มีขนาด 5.9 ริคเตอร
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7. รอยเลื่อนเจดียสามองค
รอยเลื่อนนี้อยูใ นลําน้ําแควนอยตลอดสาย และตอไปจนถึงรอยเลื่อนสะแกง (Sakaing Fault) ใน
ประเทศพมา ความยาวของรอยเลื่อนชวงที่อยูในประเทศไทยยาวกวา 250 กิโลเมตร มีรายงานแผนดินไหว
จากรอยเลื่อนนี้มากมายหลายพันครั้ง
8. รอยเลื่อนระนอง
รอยเลื่อนระนองวางตัวตามแนวรองน้ําของแมน้ํากระบุรี มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 270 กิโลเมตร มี
รายงานแผนดินไหวเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2521 มีขนาด 5.6 ริคเตอร
9. รอยเลื่อนคลองมะรุย
รอยเลื่อนนี้ตดั ผานดานตะวันออกของเกาะภูเก็ต เขาไปในอาวพังงา และตามแนวคลองมะรุย คลอง
ชะอุน และคลองพุมดวงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งไปออกอาวบานดอน ระหวางอําเภอพุนพินกับ
อําเภอทาฉาง รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 150 กิโลเมตร แผนดินไหวตามแนวรอยเลื่อนนี้ มีรายงาน เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2476 ที่จังหวัดพังงา และทางดานตะวันตกเฉียงใต นอกฝงภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2519, วันที่ 17 สิงหาคม 2542 และวันที่ 29 สิงหาคม 2542
การตรวจวัดแผนดินไหว
แผนดินไหวเปนปรากฎการณธรรมชาติซึ่งสามารถสงแรงสั่นสะเทือน หรือมีผลกระทบไปไดไกล ไม
เฉพาะบริเวณประเทศที่เกิดเทานั้นบางครั้งหากมีขนาดใหญ คลื่นแผนดินไหวสามารถสงผานไปได บนผิวโลก
หลายพันกิโลเมตรในหลายประเทศดังนั้น การตรวจวัดแผนดินไหว จึงใชทั้งระบบเครือขาย สถานีตรวจวัด
แผนดินไหวในระดับแตละประเทศ และเครือขายในระดับโลก เพื่อการวิเคราะหตําแหนง ขนาดและเวลาเกิด
ของเหตุการณแผนดินไหวไดอยางรวดเร็ว ประเทศไทยเริ่มมีการตรวจแผนดินไหว เมื่อป พ.ศ. 2506 สถานี
ตรวจแผนดินไหวแหงแรกของกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม โดยเขารวมอยูในเครือขายระบบ
มาตรฐานโลก Worldwide Standardized Seismograph Network : WWSSN และตอมาปรับเปลี่ยนเปน
ระบบเครือขาย Incorporated Research Institution of Seismology : IRIS ซึ่งเปนเครือขายโดยความ
รวมมือของสถาบันการศึกษาหลายแหง ในสหรัฐอเมริกา และบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ปจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาไดเพิ่มจํานวนสถานีตรวจแผนดินไหวในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศเปน
แบบระบบอะนาล็อก จํานวน 13 แหง ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม นาน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เลย
อุบลราชธานี นครราชสีมา นครสวรรค เขื่อนเขาแหลม และอําเภอจังหวัดเมือง จังหวัดกาญจน บุรี จันทบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ สงขลา และภูเก็ตกับเปนแบบ ระบบดิจิตอล จํานวน 11 แหงไดแก จังหวัดเชียงราย
แมฮองสอน แพร เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ขอนแกน เลย ปากชองจังหวัดนครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ
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สุราษฎรธานี และสงขลา นอกจากนั้น ยังมีหลายหนวยงานที่ทําการตรวจวัดแผนดินไหวในหลายวัตถุประสงค
เชน กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือมีระบบเครือขายแบบ Array เพื่อการตรวจจับการทดลองระเบิดนิวเคลียรใต
พื้นดิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีการตรวจแผนดินไหวขนาดเล็ก เปนเครือขายบริเวณเขื่อนทาง
ภาคตะวันตก สําหรับกรมชลประทานมีเครือขายตรวจแผนดินไหว บริเวณ จังหวัดแพร เพื่อศึกษาลักษณะการ
เกิดแผนดินไหวกอนการสรางเขื่อน และกรมโยธาธิการ รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิจัยเรื่องการ
ตอบสนองของอาคารจากความสั่นสะเทือนของแผนดินไหว

เครื่องมือตรวจวัดแผนดินไหวแบบอะนาล็อก
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ขนาดและความรุนแรง
ขนาด (Magnitude) เปนปริมาณที่มีความสัมพันธกับพลังงานที่พื้นโลก ปลดปลอยออกมาในรูปของ
การสั่นสะเทือน คํานวณไดจากการตรวจวัดคาความสูงของคลื่นแผนดินไหวที่ตรวจวัด ไดดวยเครื่องมือตรวจ
แผนดินไหว โดยเปนคาปริมาณที่บงชี้ขนาด ณ บริเวณศูนยกลางแผนดินไหว มีหนวยเปน "ริคเตอร"
ความรุนแรงแผนดินไหว (Intensity) แสดงถึงความรุนแรงของเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้น วัด
ไดจากปรากฎการณที่เกิดขึ้น ขณะเกิด และหลังเกิดแผนดินไหว เชน ความรูสึกของผูคน ลักษณะที่วัตถุหรือ
อาคารเสียหายหรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เปนตน ในกรณีของประเทศไทยใช มาตราเมอรแคลลี่
สําหรับเปรียบเทียบอันดับ ซึ่งมีทั้งหมด 12 อันดับ เรียงลําดับความรุนแรงแผนดินไหวจากนอยไปมาก
มาตราริคเตอร
ขนาด
1-2.9
3-3.9
4-4.9
5-5.9
6-6.9
7.0 ขึ้นไป

ความสัมพันธของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกลศูนยกลาง
เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนเริ่มมีความรูสึกถึงการสั่นไหว บางครั้ง รูส ึกเวียน ศีรษะ
เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนที่อยูในอาคารรูสึกเหมือนรถไฟวิ่งผาน
เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผูที่อาศัยอยูทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รูสึกถึงการ
สั่นสะเทือน วัตถุหอยแขวนแกวงไกว
เกิดการสั่นไหวรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่
เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
เกิดการสั่นไหวรายแรง อาคาร สิ่งกอสรางมีความเสียหายอยางมาก แผนดินแยก วัตถุที่อยู
บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น
มาตราเมอรแคลลี่

อันดับที่
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ
เปนอันดับที่ออนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ
พอรูสึกไดสําหรับผูที่อยูนิ่ง ๆ ในอาคารสูง ๆ
พอรูสึกไดสําหรับผูอยูในบาน แตคนสวนใหญยังไมรสู ึก
ผูอยูในบานรูสึกวาของในบานสั่นไหว
รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเริ่มแกวงไกว
รูสึกไดกับทุกคนของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว
ทุกคนตางตกใจ สิ่งกอสรางเริ่มปรากฏความเสียหาย
เสียหายคอนขางมากในอาคารธรรมดา
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อันดับที่
IX
X
XI
XII

ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ
สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวอยางดี เสียหายมาก
อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ
อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเปนคลื่นบนพื้นดินออน
ทําลายหมดทุกอยาง มองเห็นเปนคลื่นบนแผนดิน

สถิติแผนดินไหว
สถิติแผนดินไหวในประเทศไทย แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งตรวจวัดโดย กรมอุตุนิยม
วิทยา มีขนาดอยูในระดับเล็กถึงปานกลาง (ไมเกิน 6.0 ริคเตอร) หากเกิดแผนดินไหวที่มีขนาดใหญพอก็จะสง
แรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายเล็กนอยตอสิ่งกอสรางใกลศูนยกลาง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. แผนดินไหว เมื่อ 17 กุมภาพันธ 2518 ขนาด 5.6 ริคเตอร บริเวณ อ.ทาสองยาง จ.ตาก
2. แผนดินไหว เมื่อ 15 เมษายน 2526 ขนาด 5.5 ริคเตอร บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
3. แผนดินไหว เมื่อ 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.9 ริคเตอร บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
4. แผนดินไหว เมื่อ 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.2 ริคเตอร บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
5. แผนดินไหว เมื่อ 11 กันยายน 2537 ขนาด 5.1 ริคเตอร บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย
6. แผนดินไหว เมื่อ 9 ธันวาคม 2538 ขนาด 5.1 ริคเตอร บริเวณ อ.รองกวาง จ.แพร
7. แผนดินไหว เมื่อ 21 ธันวาคม 2538 ขนาด 5.2 ริคเตอร บริเวณ อ.พราว จ.เชียงใหม
8. แผนดินไหว เมื่อ 22 ธันวาคม 2539 ขนาด 5.5 ริคเตอร บริเวณพรมแดนไทย-ลาว
วัน เดือน ป
31 สิงหาคม 2542
3 เมษายน 2542
29 มิถุนายน 2542
15 สิงหาคม 2542
17 สิงหาคม 2542
29 สิงหาคม 2542

เหตุการณแผนดินไหวรูสึกไดในประเทศไทย (2542-สิงหาคม 2543)
บริเวณที่เกิดแผนดินไหว
ใกล พรมแดนไทย-ลาว ขนาด 4.8 ริคเตอร รูส ึกไดทจี่ ังหวัดนาน
ใกล พรมแดนไทย - พมา ขนาด 3.2 ริคเตอร รูสึกไดที่อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย
ในประเทศพมาขนาด 5.6 ริคเตอร รูสึกไดที่ จังหวัดเชียงราย
ตอนใตของประเทศพมา ขนาด 5.6 ริคเตอร รูส ึกไดที่จงั หวัดเชียงใหม
บริเวณทะเลอันดามัน ขนาด 2.1 ริคเตอร รูสึกไดที่ จังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดพังงา
บริเวณทะเลอันดามัน ขนาด 2.1 ริคเตอร รูสึกไดที่ จังหวัดภูเก็ตและ จังหวัดพังงา
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วัน เดือน ป
บริเวณที่เกิดแผนดินไหว
20 มกราคม 2543 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาด 5.9 ริคเตอร รูส ึกไดที่ จังหวัดนาน
แพร พะเยา เชียงราย มีความเสียหายที่ จังหวัดนานและแพร
14 เมษายน 2543 ที่พรมแดนลาว-เวียดนาม ขนาด 4.9 ริคเตอร รูส ึกไดทจี่ ังหวัดสกลนคร
29 พฤษภาคม
บริเวณ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ขนาด 3.8 ริคเตอร รูสึกไดที่อําเภอเมือง
2543
อําเภอสันกําแพง และอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
7 สิงหาคม 2543 บริเวณพรมแดนไทย - พมา ขนาด 3.0 ริคเตอร รูสึกไดที่บริเวณ อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน
อัตราเฉลี่ยของการเกิดแผนดินไหวรูสึกไดในรอบ 10 ป ระหวาง 2533-2542 ประมาณปละ 8 ครั้ง
โดยตําแหนงของแผนดินไหวรูสึกไดสวนใหญอยูในบริเวณภาคเหนือ
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เหตุการณแผนดินไหวที่สําคัญ
แผนดินไหวรูสึกไดในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2442-2542
วัน เดือน ป
บริเวณที่เกิดแผนดินไหว
3 มีนาคม 2528
ประเทศชิลี ขนาด 7.8 ริคเตอร คนตาย 146 คน
19-21 กันยายน 2528 ประเทศแม็กซิโก ขนาด 8.1 ริคเตอร คนตาย 4,000 คน
5-6 มีนาคม 2530 ประเทศเอกวาเดอร ขนาด 7.3 ริคเตอร คนตาย 4,000 คน
พรมแดนอินเดีย-เนปาล ขนาด 6.4 ริคเตอร คนตาย 721 คน
20 สิงหาคม 2531
บาดเจ็บ 6,553 คน
6 พฤศจิกายน 2531 พรมแดนจีน-พมา ขนาด 7.3 ริคเตอร คนตาย 1,000 คน ไรที่อยู 27,000 คน
พรมแดนตุรกี-รัสเซีย ขนาด 6.2 ริคเตอร คนตาย 25,000 คน บาดเจ็บ 19,000 คน
7 ธันวาคม 2531
ไรที่อยู 500,000 คน
22 มกราคม 2532 ประเทศรัสเซีย ขนาด 5.3 ริคเตอร คนตาย 274 คน
1 สิงหาคม 2532 ที่ไอเรียน ขนาด 6.0 ริคเตอร คนตาย 90 คน
17 ตุลาคม 2532 อาวซานฟรานซิสโก ขนาด 6.9 ริคเตอร คนตาย 62 คน
30 พฤษภาคม 2533 ประเทศเปรู ขนาด 5.5 ริคเตอร คนตาย 135 คน
ภาคตะวันตกของประเทศอิหราน ขนาด 6.3 ริคเตอร
20 มิถุนายน 2533
คนตาย 40,000 -50,000 คน บาดเจ็บมากกวา 60,000 คน
16 กรกฎาคม 2533 ประเทศฟลิปปนส ขนาด 7.7 ริคเตอร คนตาย 1,000 คน
31 มกราคม 2534 พรมแดนปากีสถาน-อัฟกานีสถาน ขนาด 6.8 ริคเตอร คนตาย 300 คน
5 เมษายน 2534 ตอนเหนือประเทศเปรู ขนาด 6.5 ริคเตอร คนตาย 60 คน
ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ขนาด 6.5 ริคเตอร คนตาย 2,000 คน
19 ตุลาคม 2534
บาดเจ็บ 1,800 คน
13 มีนาคม 2535 ประเทศตุรกี ขนาด 6.2 ริคเตอร คนตาย 479 คน บาดเจ็บ 2,000 คน
12 ตุลาคม 2535 ประเทศอียิปต ขนาด 6.6 ริคเตอร คนตาย 541 คน บาดเจ็บ 6,500 คน
12 ธันวาคม 2535 ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 6.5 ริคเตอร คนตาย 2,500 คน บาดเจ็บ 500 คน
12 กรกฎาคม 2536 ประเทศญี่ปุน ขนาด 6.6 ริคเตอร คนตาย 365 คน
29 กันยายน 2536 ประเทศญี่ปุน ขนาด 6.6 ริคเตอร คนตาย 9,758 คน บาดเจ็บ 30,000 คน
6 มิถุนายน 2537 ประเทศโคลัมเบีย ขนาด 6.4 ริคเตอร คนตาย 295 คน

12
วัน เดือน ป
17 มกราคม 2538
17 สิงหาคม 2542
21 กันยายน 2542

บริเวณที่เกิดแผนดินไหว
ตอนใตของเกาะฮอนชู เมืองโกเบ เกียวโต โอซากา ประเทศ ญี่ปุน ขนาด 7.2 ริคเตอร
คนตาย 5,000 คน บาดเจ็บ 26,000 คน
ประเทศตุรกี ขนาด 7.8 ริคเตอร คนตาย 17,118 คน บาดเจ็บ 50,000 คน
ไรที่อยูอาศัย 600,000 คน
เกาะไตหวัน ขนาด 7.6 ริคเตอร คนตาย 2,400 คน บาดเจ็บ 8,000 คน
ไรที่อยูอาศัย 600,000 คน

เพิ่มเติมขอมูลแผนดินไหวรูสึกไดในประเทศไทย (update ถึง 16 ม.ค. 2545)
วัน เดือน ป
13 กันยายน 2543

บริเวณที่เกิดแผนดินไหว
อ.ปาย จ.แมฮองสอน ขนาด 3.0 ริคเตอร รูสึกไดที่ อ.ปาย จ.แมฮองสอน
จ. เชียงตุง ประเทศพมา ขนาด 5.0 ริคเตอร ขนาด 5.0 ริคเตอร รูส กึ ไดที่ อ.เมือง
4 มกราคม 2544
จ.เชียงราย
เขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีขนาด 4.3 ริคเตอร รูสึกไดที่ อ.ทองผาภูมิ
22 กุมภาพันธ 2544
จ.กาญจนบุรี
พรมแดน ไทย-พมา ใกล อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน ขนาด 4.6 ริคเตอร รูสึกไดที่
2 กรกฏาคม 2544
จ.เชียงใหม
11 พศจิกายน 2544 อ.พาน จ.เชียงรายขนาด 3.7 ริคเตอร รูส กึ ไดที่ อ.พาน จ.เชียงราย
เพิ่มเติมขอมูลแผนดินไหวโลกที่สําคัญ (update ถึง ธันวาคม 2544)
วัน เดือน ป
บริเวณที่เกิดแผนดินไหว
12 พฤศจิกายน 2542 ประเทศตุรกี ขนาด 6.3 ริคเตอร คนตาย 834 คน บาดเจ็บ 5,000 คน
4 มิถุนายน 2543 ประเทศอินโดนีเซีย ขนาด 6.8 ริคเตอร คนตาย 103 คน บาดเจ็บ 2,174 คน
6 ตุลาคม 2543
ประเทศญี่ปุน ขนาด 5.9 ริคเตอร บาดเจ็บ 130 คน บานเรือน เสียหาย 2,334 หลัง
26 พฤศจิกายน 2543 บริเวณ คอเคซัส ประเทศรัสเซีย ขนาด 5.8 ริคเตอร ตาย 32 คน บาดเจ็บ 430 คน
14 มกราคม 2544 ประเทศเอลซัลวาดอร ขนาด 6.4 ริคเตอร ตาย 844 บาดเจ็บ 4,723 คน
ประเทศอินเดีย ขนาด 6.4 ริคเตอร ตาย 20,085 คน บาดเจ็บ 166,836 คน สิ่งกอสราง
26 มกราคม 2544
พัง 339,000 หลัง
13 กุมภาพันธ 2544 ประเทศเอลซัลวาดอร ขนาด 5.5 ริคเตอร ตาย 315 คน บาดเจ็บ 3,399 คน
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วัน เดือน ป

บริเวณที่เกิดแผนดินไหว
ประเทศเปรู ขนาด 6.7 ริคเตอร ตาย 75 คน เสียชีวิตจากคลื่นซูนามิ 26 คน บาดเจ็บ
24 มิถุนายน 2544
2,687 คน บานเรือนเสียหาย กวา 50,000 หลัง
14 พฤศจิกายน 2544 ประเทศจีน ขนาด 7.8 ริคเตอร บานเรือนเสียหายบางสวน
การพยากรณแผนดินไหว
ภัยแผนดินไหวยังคงเปนภัยธรรมชาติที่ยังไมสามารถพยากรณไดอยางแมนยํา ทั้งเรื่องตําแหนง ขนาด
และเวลาเกิด ดวยเทคโนโลยีและอุปกรณเครื่องมือตรวจวัดที่มีอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร
ไดมี ความพยายามอยางยิ่งในการศึกษาวิเคราะหถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของบริเวณแหลง กําเนิดแผนดินไหว
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการพยากรณแผนดินไหว โดยอาศัยทั้งที่เปนทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณลักษณะทางกายภาพของเปลือกโลก ที่เปลี่ยนแปลงจากปกติกอนเกิดแผนดินไหว
- แรงเครียดในเปลือกโลกเพิ่มขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก สนามโนมถวง
- การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
- น้ําใตดิน (ชาวจีน สังเกต การเปลี่ยนแปลง ของน้ําในบอน้ํา 5 ประการ กอนเกิดแผนดินไหว
ไดแก น้ําขุนขึ้น มีการหมุนวนของน้ํา ระดับน้ําเปลี่ยนแปลง มีฟองอากาศ และรสขม)
- ปริมาณกาซเรดอน เพิ่มขึ้น
- การสงคลื่นวิทยุความยาวคลื่น สูงๆ
การสังเกตพฤติกรรมของสัตวหลายชนิดที่มีการรับรูถึงภัยกอนเกิดแผนดินไหว
- แมลงสาบจํานวนมากวิ่งเพนพาน
- สุนัข เปด ไก หมู หมี ตื่นตกใจ
- หนู งู วิ่งออกมาจากรู
- ปลา กระโดดขึ้นจากผิวน้ํา ฯลฯ
เหตุการณแผนดินไหว
เมื่อเกิดแผนดินไหวขนาดเล็กๆ ในบริเวณเดียวกัน หลายสิบครั้งหรือหลาย รอยครัง้ ในระยะเวลาสั้นๆ
เปนวันหรือในสัปดาห อาจเปนสิ่งบอกเหตุลวงหนา วาจะเกิดแผนดิน ไหวที่มีขนาดใหญกวาตามมาได หรือใน
บางบริเวณที่เคยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญในอดีต สามารถคาดการณลวงหนาวาอาจเกิด แผนดินไหวใหญที่
มีขนาดเทาเทียมกัน หากบริเวณนั้นวาง เวนชวงเวลา การเกิดแผนดินไหวเปนระยะเวลา ยาวนานหลายสิบป
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หรือหลายรอยป ยิ่งมีการ สะสมพลังงานที่เปลือกโลกในระยะเวลายาวนานเทาใด การเคลื่อน ตัวโดยฉับพลัน
เปนแผนดิน ไหวรุนแรงก็เพิ่มมากขึ้น
โดยสรุปการพยากรณแผนดินไหวในภาวะปจจุบัน ยังอยูในชวงของการ ศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อ
การคาดหมายที่แมนยําและแนนอนขึ้น อยางไรก็ตามการมีมาตรการ ปองกัน และบรรเทาภัยแผนดินไหว เชน
การกอสรางอาคารใหมีความมั่นคงแข็งแรงในพื้นที่ เสีย่ งภัย รวมถึงการเตรียมพรอมที่ดีของประชาชน จะชวย
ลดการสูญเสียไดมาก
การปฏิบัติและปองกัน
กอนการเกิดแผนดินไหว
1. ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไวในบาน และใหทุกคนทราบวาอยูที่ไหน
2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน
4. ควรทราบตําแหนงของวาลวปดน้ํา วาลวปดกาซ สะพานไฟฟา สําหรับตัดกระแสไฟฟา
5. อยาวางสิ่งของหนักบนชัน้ หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตรายได
6. ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน
7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพรากจากกันเพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง
8. สรางอาคารบานเรือนใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด สําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
ระหวางเกิดแผนดินไหว
1. อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ ถาทานอยูในบานก็ใหอยูในบาน ถาทานอยูนอก
บานก็ใหอยูนอกบาน เพราะสวนใหญไดรบั บาดเจ็บเพราะวิ่งเขาออกจากบาน
2. ถาอยูในบานใหยืนหรือมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรง ที่สามารถรับน้ําหนัก ไดมาก
และใหอยูหางจากประตู ระเบียง และหนาตาง
3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติใหมั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีใหหางจากสิ่งที่จะลมทับได
4. ถาอยูในที่โลงแจงใหอยูหา งจากเสาไฟฟาและสิ่งหอยแขวนตาง ๆ ทีป่ ลอดภัยภายนอกคือที่โลงแจง
5. อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยูบริเวณนั้น
6. ถาทานกําลังขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด
7. หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว
8. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัดเขาหาฝง
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หลังเกิดแผนดินไหว
1. ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหทําการปฐมพยาบาลขั้นตนกอน
2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได
3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังแทง
4. ตรวจสายไฟ ทอน้ํา ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟ
หรือกอไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแกสรั่ว
5. ตรวจสอบวา แกสรั่ว ดวยการดมกลิ่นเทานั้น ถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตางทุกบาน
6. ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
7. เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจากจําเปนจริง ๆ
8. สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้ําทิ้งกอนใช
9. อยาเปนไทยมุงหรือเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง
10. อยาแพรขาวลือ
คณะกรรมการแผนดินไหว
คณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติเปนคณะกรรมการหนึ่งในกระทรวงคมนาคม ทําหนาที่ดานวิชา
การเกี่ยวกับภัยแผนดินไหวของประเทศไทย กอตั้งขึ้นดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือน
กันยายน 2528 โดยการรวมตัวของเหลานักวิทยาศาสตร นักธรณีวทิ ยา วิศวกร ผูทรงคุณวุฒดิ านแผนดิน
ไหวและวิศวกรรมแผนดินไหวรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เนื่องจากไดเกิดแผนดินไหวที่ อําเภอ ศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526 ความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นรุนแรง ประชาชนใน แทบทุก
จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครรูสึกถึงความสั่นไหวอยางชัดเจน เกิดความเสียหาย
เล็กนอยบริเวณใกลศูนยกลาง เหตุการณครั้งนี้ทําใหเกิดความตระหนกและเริ่มเปนที่ กังวลใจ เนื่องจาก
ศูนยกลางคอนขางใกลกรุงเทพมหานคร ดังนั้นคณะกรรมการแผนดินไหวจึงเริ่มกอตั้ง ขึ้นและมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหว
องคประกอบของ คณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติ
1. นาวาเอกขจิต บัวจิตติ
2. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
3. อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผูแทน
4. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีหรือผูแทน
5. อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน
6. เจากรมอุทกศาสตร หรือผูแทน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน
กรรมการ
8. เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
กรรมการ
9. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมหรือผูแทน กรรมการ
10. เจากรมแผนที่ทหาร หรือผูแทน
กรรมการ
11. ผูวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือผูแทน กรรมการ
12. นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย หรือผูแทน กรรมการ
13. อธิบดีกรมชลประทานหรือผูแทน
กรรมการ
14. ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทน
กรรมการ
15. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูแทน
กรรมการ
16. ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือผูแทน
กรรมการ
17. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันอุบตั ิภัยแหงชาติหรือผูแทน กรรมการ
18. ร.ศ. สุภาพ ภูประเสริฐ
กรรมการ
19. ดร. การุญ จันทรางศุ
กรรมการ
20. ดร. ปริญญา นุตาลัย
กรรมการ
21. เรือเอกสุกิจ เย็นทรวง
กรรมการ
22. ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
กรรมการ
23. รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กรรมการ
24. ผูอํานวยการกองพยากรณอากาศ
กรรมการและเลขานุการ
25. หัวหนาฝายภูมิฟสิกส
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ตั้งสํานักงานคณะกรรมการฯ
กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทร 3994547
อํานาจและหนาที่
1. ดําเนินการและประสานงานโครงการและแผนงานตางๆ ในดานแผนดินไหวและดานอื่นๆที่
เกี่ยวของ ทั้งภายในและตางประเทศ รวมถึงติดตอประสานงานกับสมาคมเปลี่ยนองคการหรือหนวยงาน เพื่อ
แลกความรู ขอคิดเห็นและขอมูล
2. จัดโครงการ แผนงาน และดําเนินการศึกษาและวิจัยดานแผนดินไหวและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. เผยแพรความรูเรื่องแผนดินไหวใหสาธารณชนทราบ
4. เสนอแนะมาตรการและแนวทางปองกัน การเตือนภัยและการบรรเทาภัยที่เกิดจากแผนดินไหว
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5. ดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนาระบบการตรวจวัดแผนดินไหว โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการ
เตือนภัยและปองกันภัยแผนดินไหว
6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯและคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและใหมีอํานาจ
เชิญผูแทนสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อใหความเห็นได
ตัวอยางกิจกรรมที่ไดดําเนินงาน
1. ศึกษารอยเลื่อนมีพลังในภาคเหนือ
2. ตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินจากเครือขายของ กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย กรมอุทกศาสตร และกรมชลประทาน
3. ตรวจวัดอัตราเรงของพืน้ ดินและอาคารเพื่องานวิศวกรรม ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดย
กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมโยธาธิการ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ใหความรูและประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหว
5. วางแผนจัดตั้งโครงการลดภัยพิบัติจากแผนดินไหวในประเทศไทย
6. ประสานงานความรวมมือทางวิชาการตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศเปนประจํา
7. ผลักดันใหมีการออกกฏกระทรวงวาดวยการออกแบบสรางสิ่งกอสรางบางประเภทใหสามารถทน
แผนดินไหวในเขตความเสี่ยงแผนดินไหวตางๆ ขณะนีค้ รอบคลุม 9 จังหวัดในภาคเหนือ ไดแก จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน และในภาคกลาง 1 จังหวัด คือ
จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มาของขอมูล : http://www.tmd.go.th
รวบรวมขอมูลโดย
นายโกเมศ กลั่นสมจิตต
นักวิชาการศึกษา 8 ว.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

