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- แมวาประเทศไทยจะไมไดตั้งอยูใกลบริเวณแหลงกําเนิดแผนดินไหวขนาดใหญ กระนั้นหลาย
เหตุการณยังสามารถสงผลกระทบถึงประเทศไทย  และยังมีรอยเลื่อนของแผนดินท่ียังมีพลังอยูกลุม
หน่ึง 

- การเกิดแผนดินไหวและสึนามิยังเปนสิ่งท่ีคาดการณลวงหนาไมไดและมีความไมแนนอนสูง 
เชนเดียวกับพายุ  ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมแนนอน ไดแก การเปลี่ยนแปลงภายในโลก การเกิด
สภาวะโลกรอน และการกระทําของมนุษย  เชน  การตัดไมทําลายปา 

- แมเหตุการณแผนดินไหวท่ีผานมายังไมรุนแรงพอที่จะทําใหอาคารเสียหายถึงขั้นถลมลงในประเทศ
ไทย  แตแผนดินไหวท่ีรุนแรงเพียงพอใหอาคารเสียหายขนาดประมาณ 5.5 ริกเตอรขึ้นไป สามารถ
เกิดขึ้นบริเวณรอยเลื่อนท่ีมีพลังในประเทศ หรือจากแผนดินไหวที่รุนแรงจากนอกประเทศได 

 
 

บทนํา 
ในระยะเวลาไมก่ีปมานี้ไดเกิดภัยธรรมชาติ ถี่ขึ้นท่ัวโลกและรุนแรงมากขึ้น ทั้งสึนามิ (เชน สึนามิ

มหาสมุทรอินเดีย ป 2547 ที่คนไทยประสบมา) เฮอรริเคนแคทรินา พายุไตฝุน ฯลฯ  แผนดินไหวใน
ประเทศไทยซึ่งคนทั่วไปแมแตนักวิชาการสวนใหญเห็นวาเปนเร่ืองไกลตัว เม่ือ 20 ปกอน มิใชเปนเรื่อง
ไกลตัวอีกแลว ดังจะเห็นไดจากแผนดินไหวอําเภอพาน จังหวัดเชียงรายเมื่อ พ.ศ.2537 ซึ่งไดทําใหเกิด
ความเสียหายแกอาคารหลายสิบหลังในอําเภอพาน สึนามิก็เชนเดียวกัน มหันตภัยสึนามิ มหาสมุทร
อินเดีย เม่ือ พ.ศ. 2547 ทําใหประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่คอนขางปลอดจากภัยธรรมชาติ 
เปนประเทศท่ีมีภัยธรรมชาติรุนแรงประเทศหน่ึงทีเดียว ภัยธรรมชาติน้ันแมไมทําใหอาคารเสียหายถึงขั้น
พังทลาย  แตทําใหอาคารเสียหายจนตองปดซอมแซมก็จะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งระบบสาธารณปูโภค และแมกระทั่งระบบการบริการสาธารณสุขได  

                                                 
1 ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานวิศวกรรมแผนดินไหวและการส่ันสะเทือน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาต ิ
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บทความนี้รวบรวมขอมูลภัยธรรมชาติรุนแรงที่สงผลถึงประเทศไทย โดยเนนแผนดินไหวเปน
หลัก พรอมท้ังเสนอมาตรการท่ีเหมาะสมในการเตรียมพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) 
เพื่อใหระบบการบริการสาธารณสุขเปนไปไดอยางยั่งยืน 

 

เหตุการณแผนดินไหวท่ีสําคัญในประเทศไทย 
ประเทศไทยมิไดตั้งอยูใกลบริเวณรอยตอแผนเปลือกโลก (crustal plate boundaries) ซ่ึงเปน

แหลงกําเนิดแผนดินไหวขนาดใหญ กระน้ันก็ตามภายในแผนเปลือกโลก มีรอยเลื่อน (faults) ซึ่งเกิดขึ้น
จากอิทธิพลของการเคลื่อนที่สัมพัทธของแผนเปลือกโลกตางๆ รอยเลื่อนเหลานี้ที่ยังมี การเคล่ือนตัว 
(active fault) จะเกิดการสะสมพลังงานในมวลหินและเกิดความเครียด* ขึ้น และเมื่อความเครียดที่เกิดขึ้น
เกินคาที่มวลหินจะตานทานได มวลหินจะเกิดแตกหรือแยกจากกันและปลดปลอยพลังงานมหาศาล
ออกมา ทําใหเกิดการส่ันไหวอยางรุนแรงเปนแผนดินไหว 

รูปที่ 1 แสดงเหตุการณแผนดินไหวที่มีขนาดมากกวา 5.0 หนวยริกเตอร** (Petersen  2007)   
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและบริเวณใกลเคียงในชวง ค.ศ. 1900 -2006 จะเห็นวาจุดศูนยกลางของ
แผนดินไหวสวนใหญอยูนอกประเทศไทย แตกระนั้นก็ตามหลายเหตุการณสงผลมาถึงประเทศไทย           
ดังสรุปไวในตารางที่ 1  

 

ตาราง ท่ี 1 เหตุการณแผนดินไหวคร้ังสําคัญในประเทศไทย   

วัน เดือน ป  ขนาด (ริกเตอร) ตําแหนง  บริเวณท่ีรูสึกสัน่ไหว (เมอรแคลลี)  

พ.ศ. 2088  -  - ยอดเจดยีหลวงในเชียงใหมหัก  

12 เม.ย.2510 6.1 สุมาตรา ภาคใต 

17 ก.พ. 2518  5.6  อ.ทาสองยาง จ. ตาก  ภาคเหนือ (VI) ภาคกลาง  

22 เม.ย. 2526  5.9  กาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ  

11 ก.ย. 2537   5.1  อ.พาน จ.เชียงราย  ภาคเหนือ (V-VI)  

12 ก.ค. 2538  7.2  ประเทศพมา  ภาคเหนือ (V-VI) รูสึกไดท่ี กทม.  

22 ธ.ค. 2539  5.5  พรมแดนไทย-ลาว  ภาคเหนือ (V-VI)  

22 ก.ย. 2546 6.7 พมา ภาคเหนือ    กทม. 

26  ธ.ค. 2547  9.2 สุมาตรา ภาคกลาง  ภาคใต 

8 ต.ค.2549 5.6 พมา ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

13 ธ.ค. 2549   5.1  อ.แมริม จ.เชียงใหม  เชียงใหม เชียงราย  

16 พ.ค. 2550  6.3  ประเทศลาว  
ภาคเหนือตอนบน และ กทม.  

(ในอาคารสูง)  
 

*คาบงช้ีอัตราการเสียรูป (deformation) ทีเ่กิดข้ึน การเสียรูปมากจะทําใหเกิดความเครียดมาก 
**หนวยริกเตอรเปนคาบอกขนาดของแผนดินไหว คานี้สัมพันธกับพลงังานที่แผนดินไหวน้ันปลดปลอยออกมา เปนคาเฉพาะตัวของ
แผนดินไหวนั้น ไมวาอาคารทีพ่ิจารณาอยูที่ใด แผนดินไหวที่อางถึงก็มีขนาดเดียวกันหมด 
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รอยเลื่อนสําคัญในประเทศไทย 
กรมทรัพยากรธรณีไดทําแผนที่รอยเลื่อนท่ียังมีพลัง (ยังเคลื่อนตัวอยู - active faults) ในประเทศ

ไทย จากผลการศึกษาของนักธรรณีวิทยา จากจุฬาลงกรณวิทยาลัย และกรมทรัพยากรธรณี (ปญญา 
จารุศิริ และคณะ 2543,2544) ดังแสดงในรูปที่ 2  รอยเลื่อนท่ีสําคัญ คือ  ภาคเหนือ : รอยเลื่อนแมจัน 
รอยเลื่อนแมฮองสอน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนแพร  ภาคตะวันตก : รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ  
รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนเมย ภาคใต : รอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุย สําหรับรอย
เลื่อนท่ีมีพลัง เชน รอยเลื่อนแมจัน รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ และ รอยเลื่อนเจดียสามองค นักธรณีวิทยาคาดวา
มีศักยภาพที่จะเปนแหลงกําเนิดแผนดินไหวขนาด 7 หนวยริกเตอรหรือกวานั้น จากผลการศึกษา
เบ้ืองตนพบวาคาบเวลาการเกิดซํ้ายาวนานประมาณ 2,000 ป หรือกวาน้ัน (ปญญา จารุศิริ 2550) ไมใช
ระดับรอยปเหมือนในญี่ปุนและแคลิฟอรเนีย อยางไรก็ตามสิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือในการศึกษาหาศักยภาพ
ของแหลงกําเนิดแผนดินไหว หรือคาบเวลาการเกิดซ้ําก็ตาม นักธรณีวิทยาตองทําการขุดรองลึก 
(trenching) ในชั้นดิน/ชั้นหินเพื่อหารองรอยของการเกิดการเลื่อนของชั้นดิน/หินในอดีต ตองนําตัวอยาง
ดิน/หินไปตรวจหาอายุ (dating) โดยกระบวนการที่เหมาะสม อีกทั้งตองตรวจหาความยาวของรอยเลื่อน
จากแผนที่ภาพถายทางอากาศและการสํารวจภาคพื้นดิน กระบวนการเหลานี้มีความไมแนนอน 
(คอนขางสูงในความเห็นของผูเขียน) เนื่องจากสิ่งที่ตรวจหาเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาในอดีตนับพันๆ ป  

นอกจากรอยเลื่อนดังกลาวแลว ยังมีรอยเลื่อนสะแกง (Sagaing fault) ในพมาและรอยเลื่อนใน
ทะเลอันดามัน ซึ่งมีศักยภาพที่จะเกิดแผนดินไหวระดับ 8 หนวยริกเตอร ไดและสงผลกระทบมายัง
ประเทศไทยได โดยเฉพาะทางภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศท่ีใกลประเทศพมา สําหรับ
แผนดินไหวจากรองซุนดา (Sunda trench รูปท่ี 3 ) จะมีผลการสั่นไหวกระทบถึงประเทศไทยนอยมาก 
แตมีผลทําใหเกิดภัยสึนามิดังท่ีไดเกิดมหันตภัย 2547 มาแลว 

 
ความเสียหายตออาคารจากเหตุการณแผนดินไหวในอดีต 

แผนดินไหวท่ีสงผลกระทบประเทศไทยหลังจากเหตุการณเม่ือ พ.ศ. 2088 ซึ่งทําใหยอดพระ
เจดียหลวงหักลงมาแลว ยังไมปรากฏความเสียหายตออาคารอยางรุนแรง ยกเวนแผนดินไหวท่ีทําให
เกิดสึนามิ 2547 สวนใหญจะเปนความเสียหายเล็กนอยตอสวนท่ีไมใชสวนโครงสรางหลัก มีไมก่ีครั้งที่
เกิดความเสียหายปานกลางตออาคารสวนท่ีเปนโครงสรางหลักโดยท่ีอาคารยังไมวิบัติ สรุปความเสียหาย
ที่เคยเกิดขึ้นมาในประเทศไทยครั้งสําคัญๆได ดังนี้ 

11  ก.ย. 2537 แผนดินไหวอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขนาด 5.1 หนวยริกเตอร จุดศูนยกลาง
อยูหางจากตัวเมืองอําเภอพาน ราว 25 กม.โรงเรียนและวัดกวา 50 แหง เกิดความเสียหายเล็กนอย(เปน
สวนใหญ) ถึงปานกลาง (บางแหง) อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลพานซึ่งเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) 2 ชั้น เสียหายปานกลาง เกิดการแตกราวทแยงแบบการเฉือน (diagonal shear crack) ในเสาส้ัน
สิบกวาตน  (รูปที่ 4 ) ทําใหไมปลอดภัยในการใชงานอาคารพาณิชย คสล. แหงหนึ่งเสียหาย ปานกลาง 
โดยเกิดการกะเทาะของคอนกรีตเสามุมตนหนึ่ง   

12  ก.ย. 2538 แผนดินไหวในประเทศพมา ขนาด 7.2 หนวยริกเตอร เกิดการแตกราวเล็กนอย
ในสวนโครงสรางของอาคารผูโดยสารสนามบิน หอบังคับการบิน โรงพยาบาล และโรงเรียนบางแหง               
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ในจังหวัดเชียงราย หนวยวิจัยแผนดินไหว จุฬาฯ รวมกับกรมโยธาธิการ บันทึกอัตราเรงสูงสุดที่ชั้นใตดิน 
อาคารใบหยก1 ประมาณ 0.2% ของอัตราเรงเน่ืองจากความโนมถวงของโลก (0.2% g) 
  22 ธ.ค. 2539 แผนดินไหวพรมแดนไทย-ลาว ขนาด 5.5 หนวยริกเตอร เกิดการแตกราว
เล็กนอยในสวนที่ไมใชโครงสรางหลักของอาคารและวัดราว 13 หลังในจังหวัดเชียงราย ยอดเจดีย
ประมาณ 6 เมตรของ วัดพระธาตุเจดียหลวง  อ.เชียงแสน รวงหลนลงมา จากผลการสะสมความเสียหาย
จากแผนดินไหวครั้งกอน ๆ 
 22 ก.ย. 2546  แผนดินไหวในพมา ขนาด 6.7 หนวยริกเตอร จุดศูนยกลางอยูหางจาก กทม. 
ราว 850 กม. รูสึกส่ันไหวรุนแรงในอาคารสูง อาคาร 28-52 ชั้น บางหลังใน กทม. เกิดรอยราวในผนังอิฐ
กอ อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยหลังหน่ึง เกิดรอยราวเล็กนอย หนวยวิจัยวิจัยแผนดินไหวจุฬาฯ บันทึก
อัตราเรงสูงสุดท่ีชั้นใตดิน อาคารใบหยก1 ไดประมาณ 0.5% g 

26  ธ.ค. 2547 แผนดินไหวสุมาตรา ขนาด 9.2 หนวยโมเมนต แผนดินไหวขนาดใหญอันดับ               
2-3 ในโลก ทําใหเกิดคลื่นสึนามิสูง 5-12 เมตร (รายงานบางแหงสูงถึง 18 ม. ) ซัดเขาฝงใน 6 จังหวัด
ภาคใตดานทะเลอันดามัน ทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 5,300 คน สูญหายราว 3,000 คน อาคารและสิ่งปลูก
สรางพังเสียหายมากมาย เศรษฐกิจเสียหายหลายหมื่นลานบาท นับเปนภัยธรรมชาติครั้งใหญท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรไทย 

13 ธ.ค. 2549 จุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูท่ี อ.แมริม จ.เชียงใหม ขนาด 5.1 หนวยริกเตอร รูสกึ
ไดรุนแรงในเชียงใหมและเชียงราย เกิดความเสียหายเล็กนอย แกองคอาคารท่ีไมใชเปนสวนโครงสราง 
(เชน ผนังอิฐกอ) ใน อ.แมริม จ.เชียงใหม และอําเภอใกลเคียง 

16 พ.ค. 2550 แผนดินไหวลาว ขนาด 6.3 หนวยริกเตอร  จังหวัดเชียงรายซ่ึงอยูหางจากจุด
ศูนยกลางแผนดินไหวราว 60 กม.ท่ีจุดใกลที่สุดไดรับผลจากแผนดินไหวคร้ังน้ีมากที่สุด ความเสียหาย
สวนใหญเปนความเสียหายเล็กนอยในองคอาคารที่ไมใชเปนสวนโครงสราง เชน อาคารบางหลังใน
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีผิวปูนฉาบแตกราว ฝาเพดานหลุด  รอยตอระหวางอาคารเกิดการกระแทก
กัน ทําใหเกิดรอยราว อาคาร 68 ปอนุสรณ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย ผนังอิฐกอแตกราวขนาดเล็ก  
รอยตอระหวางสวนของอาคารเกิดการกระแทกกันทําใหเกิดรอยราว (รูปท่ี  5) ยอดฉัตรพระธาตุจอม
กิตติหัก (อ.เชียงแสน) ฐานพระธาตุเกิดรอยราวขนาดราว 15 มม. (รูปท่ี  6) อยางไรก็ตามมีอาคารหลัง
หนึ่งของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมเกิดความเสียหายคอนขางมากในเสา คสล.2 ตน โดยเกิดรอย
ราวทแยงแบบการเฉือน กวางราว 10 มม. (รูปที่ 7) สาเหตุจากการยึดร้ังของผนังที่หลอติดกับเสาเกือบ
ตลอดความสูงของเสา ทําใหเกิดสวนของเสาสั้น (เสาอื่นๆ ในแนวเดียวกันที่ไมเปนแบบเสาส้ันไมเกิด
การแตกราว) 
 
             จากเหตุการณแผนดินไหวในระยะเวลา 100 ป ท่ีผานมา มีขอสังเกต ดังนี้  

1. แผนดินไหว (ขนาด 5 หนวยริกเตอร ขึ้นไป) ที่สงผลกระทบในระดับที่ทําใหประชาชนรูสึก
พอสมควร จนถึงระดับที่ทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารในประเทศ มีจํานวนราว 10 ครั้ง และนาสังเกต
วา 9 ครั้งเกิดขึ้นในชวง 40 ปที่ผานมา แตไมมีอาคารท่ีเสียหายถึงขั้นพังถลมลงมา 

2. ในจํานวนเหตกุารณดังกลาว ประมาณ 4 ครั้ง ทีจุ่ดศูนยกลางแผนดินไหวอยูในประเทศไทย 
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3. เหตุการณใหญที่มีผลตอประเทศไทย ซ่ึงวัดจากระดับความเสียหายแกอาคาร มี 3 ครั้ง ใน
รอบประมาณ 30 ป รวมเหตุการณสึนามิซ่ึงมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก 

4. หลังเหตุการณสึนามิ 2547 ดูเหมือนแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง                      
มีความถี่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเปนผลสืบเนื่องมาจากแผนดินไหว ท่ีทําใหเกิดสึนามิครั้งนั้น ทําใหเกิดการสะสม
พลังงานเพิ่มขึ้นอยางมาก ภายในแผนเปลือกโลกใกลเคียง 
 
ความไมแนนอนของภัยธรรมชาติ 
 ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนดินไหวและสึนามิ เปนส่ิงท่ีคาดการณลวงหนาไมไดใน
ปจจุบันและมีความไมแนนอนสูงมาก ประจักษพยานที่ดีไดแก แผนดินไหวที่ทําใหเกิดสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดีย 2547 กอนหนาเหตุการณนั้น นักวิทยาศาสตรรูวารองแผนเปลือกโลกซุนดา (รูปท่ี 3) 
สวนที่อยูในมหาสมุทรอินเดีย มีศักยภาพที่ทําใหเกิดแผนดินไหวระดับ 8 หนวยริกเตอร แตแผนดินไหว
เม่ือ 26 ธันวาคม 2547 มีขนาด 9.2 หนวย ซึ่งใหญมากเกินความคาดหมายของนักวิทยาศาสตร (ทุก            
1 หนวยริกเตอรท่ีเพิ่มขึ้น หมายถึง พลังงานที่ปลดปลอยจากแผนดินไหวเพิ่มขึ้นกวา 30 เทา) พายุก็
เชนเดียวกัน นักวิทยาศาสตรเคยเขาใจวา อาวไทย ซึ่งมีขนาดคอนขางเล็ก มีสภาพไมเอื้อตอการเกิด
พายุไตฝุน ปรากฏวาเม่ือตนเดือนพฤศจิกายน 2532 พายุไตฝุนเกย กอตัวขึ้นในอาวไทยและใชเวลา
เพียงไมก่ีวันสะสมพลังงานทําใหเกิดเปนไตฝุนทรงพลัง เขาถลมชุมพรและประจวบคีรีขันธ ทําใหเกิด
ความเสียหายมากมาย 
 
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดความไมแนนอนของภัยธรรมชาติมี อาทิ 

• การเปลี่ยนแปลงภายในโลก การเปล่ียนแปลง ความรอนภายในโลกทําใหชั้นลิโทสเฟยร 
(lithosphere) ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนปลือกโลกและสวนบนสุดของชั้นแมนเทิล (upper 
mantle) เคลื่อนที่จากอิทธิพลของการพาความรอน(convection) ของหินหลอมเหลวภายใน
โลก (สัมพันธ สิงหราชวราพันธ 2549)  ซึ่งเม่ือรวมกับผลการเคลื่อนท่ีจากแรงโนมถวงของ
โลกแลวก็ทําใหการเปลี่ยนแปลงสภาพภายในโลกเปนไปอยางสลับซับซอนยากที่จะสราง
แบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อทํานายพฤติกรรมไดแมนยํา นักวิทยาศาสตรยังพบวาจุดรอน 
(hot spot) ในโลกมีการเปลี่ยนตําแหนงไปตามกาลเวลา 

• การกระทําของมนุษย เชน การทดสอบระเบิดนิวเคลียร การสูบนํ้ามันหรือกาซจากพื้นพิภพ 
ฯลฯ ถึงแมจะเชื่อวามีผลนอยมากตอการเกิดแผนดินไหว แตก็มิอาจมองขามได 

การตัดไมทําหลายปาทําใหระบบนิเวศนเปลี่ยนไป เกิดความเส่ียงของการเกิดอุทกภัย
และดินถลมมากขึ้น  

• การเกิดสภาวะโลกรอน (global warming) มีผลโดยตรงตอการเกิดวาตภัย  ซึ่ง
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาสภาวะโลกรอนจะทําใหพายุใตฝุนในมหาสมุทรแปซิฟก หรือเฮอร                 
ริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติก หรือไซโคลนในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากขึ้น              
ซ่ึงจะมีผลเกิดภัย storm surge ภัยน้ําทวมและดินถลม 
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ปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสียหายจากแผนดินไหว 
อาคารจะเสียหายจากแผนดินไหวเพียงไร ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง กลาวคือ แผนดินไหวมีขนาด

ใหญเพียงไร มีสวนประกอบความถี่อยางไร ส่ันไหวนานเพียงไร จุดกําเนิดแผนดินไหวเกิดขึ้นท่ีระดับตื้น
หรือลึก ใกลกับเมืองไหม สภาพดินที่ตั้งอาคารเปนอยางไร (เปนดินออนหรือดินทรายไมแนน หรือไม) 
อาคารมีระบบโครงสรางที่ดีไหม (เชน มีลักษณะไมสมํ่าเสมอหรือไม มีผนังแรงเฉือนเปนองคอาคารหลัก
ตานแรงดานขางหรือไม) และท่ีสําคัญคืออาคารไดรับการออกแบบและกอสรางดวยมาตรฐานอยางไร แต
ที่แนนอน คือ อาคารที่ออกแบบและกอสรางโดยไมไดมาตรฐานที่ดีพอ  มีโอกาสที่จะเสียหายหรือ
พังทลายได  หากเกิดแผนดินไหวขนาดกลางประมาณ 5.5 หนวยริกเตอรข้ึนไป ใกลที่ต้ังอาคาร  
ตัวอยางความเสียหายจากแผนดินไหวระดับกลางไดแก แผนดินไหวท่ีเมือง Newcastle ในประเทศ
ออสเตรเลีย เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2532 แผนดินไหวคร้ังนั้นมีขนาดราว 5.6 ตามมาตราริกเตอร เกิดขึ้น
ที่ระดับต้ืนใกลตัวเมืองทําใหอาคารพังทลายไมนอยโดยมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสมัยใหมรวมอยูดวย 
2 หลัง มีผูเสียชีวิต 12 คน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเปนเงินหลายพันลานเหรียญออสเตรเลีย 
(ประเทศออสเตรเลียเคยจัดวาเปนประเทศที่คอนขางจะไมมีภัยจากแผนดินไหวคลายๆ กับประเทศไทย) 
สําหรับแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นไกลแตมีขนาดใหญมากก็อาจทําความเสียหายใหแกอาคารไดหาก
แผนดินไหวเปนเวลานานและพื้นดินที่ตั้งอาคารเปนดินออน ดังเชนแผนดินไหวท่ีเม็กซิโกในป 2528 
แผนดินไหวครั้งนั้นมีขนาด 8.1 หนวยริกเตอร  เกิดขึ้นหางจากกรุงเม็กซิโกราว 350 กม. และสั่นไหว
นานกวา 1 นาทีดวยคาบเวลาการสั่นไหวธรรมชาติเดนชัด 2 วินาที ในบริเวณที่พื้นดินเปนดินออน โดยมี
การขยายของการส่ันไหวที่พื้นดินออน 5 -7  เทา เทียบกับที่ชั้นหินแข็ง ผลปรากฏวาอาคารพังทลาย
มากมาย และมีผูเสียชีวิตราว 10,000 คน 
 เหตุการณแผนดินไหวท่ีผานมา ไมทําใหอาคารเสียหายถึงขั้นพังถลมในประเทศไทย เน่ืองจาก
แผนดินไหวที่มีขนาดใหญ สวนใหญเกิดขึ้นหางไกลจากเมืองมาก (เชน กวา 200 กม.) ตามท่ีไดกลาวไว
แลว นักธรณีวิทยาพบวาแผนดินไหว ขนาด 7 หนวยริกเตอรอาจเกิดขึ้นที่รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศ
ไทย แผนดินไหวขนาดประมาณ 6 หนวยริกเตอรขึ้นไปเคยทําใหอาคารพังถลมมากมายในตางประเทศ 
หากอาคารตั้งอยูใกลรอยเลื่อนและไมไดรับการออกแบบกอสรางเพื่อตานทานแผนดินไหวใหเพียงพอ 
ดังเชน แผนดินไหว ขนาด 6.2 หนวยริกเตอรเม่ือ ค.ศ. 2006 ที่เมืองยอรกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
เกิดขึ้นหางจาก ยอรกจาการตาประมาณ 20 กม. ที่ระดับคอนขางตื้น ประมาณ 10 กม. ปรากฎวาอาคาร
ที่ไมไดมาตรฐานพังถลมมากมาย ผูคนเสียชีวิตกวา 5,000 คน (EERI 2006)  

 
การเตรียมพรอม ดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการบริการสาธารณสุขท่ียั่งยืน 

โรงพยาบาลและโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของมีความสําคัญตอการบรรเทาสาธารณภัย 
และจะตองใชงานไดโดยสมบูรณแมในยามเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง สําหรับแผนดินไหวไดมี
กฎกระทรวงฉบับท่ี 49  กําหนดใหออกแบบอาคารตานทานแผนดินไหว ใน 9 จังหวัดภาคเหนือและ
จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแตปลายป 2540 แตสําหรับ กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรสาคร  ซ่ึงมีชั้นดินออนท่ีขยายของการสั่นไหวของพ้ืนดิน 3 -4 เทา (ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 
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2543, Ashford et al. 2000 ) กฎกระทรวง ฉบับใหม คือกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความ
ตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหว  พ.ศ.2550 กําหนดใหออกแบบอาคารใน 5 จังหวัดนี้ใหตานทานแผนดินไหว โดย มีผล
บังคับใชตั้งแต 1 ธันวาคม 2550 คําถามท่ีเกิดขึ้นทันที คือ โรงพยาบาลที่ไมไดออกแบบกอสรางให
ตานทานแผนดินไหวได จะทําอยางไร  

มาตรการท่ีเหมาะสมในการเตรียมพรอมโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริการสาธารณสุขที่ยั่งยืน คือ 
1. ควรเลือกที่ตั้งอาคารใหเหมาะสม เชน หลีกเลี่ยงการสรางอาคารใกลแนวรอยเล่ือนที่มีพลัง 

เพราะหากเกิดแผนดินไหวแมเพียงขนาดปานกลาง พื้นดินก็จะส่ันไหวรุนแรงมาก  
หากอาคารอยูในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เส่ียงตอน้ําทวมสูง เชน 3 

เมตร ขึ้นไป หากเปนพื้นท่ีน้ําทวมตํ่ากวา 3 เมตร ควรถมดินยกระดับพื้นมีกําแพงกันดิน
หนาต้ังฉากกับพื้นดิน และใหชั้นที่เปนท่ีพักคนปวยอยูสูงกวาระดับนํ้าทวมถึง นอกจากนีค้วร
ออกแบบใหแข็งแรงเสมออาคารอพยพ 

หลีกเลี่ยงการกอสรางในพื้นที่ท่ีเส่ียงตอดินถลม ฯลฯ 
2. หนวยงานของรัฐควรจัดใหมีการประเมินกําลังอาคาร โรงพยาบาลที่ไมไดออกแบบให

ตานทานแผนดินไหว และทําการเสริมความแข็งแรงหากอาคารไมมีความแข็งแรงเพียงพอ 
ถามีอาคารจํานวนมากควรจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง 

3. การออกแบบและการกอสรางตองดําเนินการโดยวิศวกรและชางที่มีคุณภาพ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูเขียนขอขอบคุณ รศ.ดร.ปญญา จารุศิริ สําหรับขอมูลและการตรวจทานตนฉบับเกี่ยวกับ           
รอยเลื่อน 
 
เอกสารอางอิง 
ปณิธาน  ลักคุณะประสิทธิ ์(2543). กฎหมายกระทรวงฯ  ฉบบัท่ี 49  กับการออกแบบอาคารตานทาน

แผนดินไหว,  การประชุมวชิาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ คร้ังท่ี 6, หนา STR 174-185. 
 ปญญา จารุศิริ, สุวิทย โคสุวรรณ, วิโรจน ดาวฤกษ, บุรินทร เวชบันเทิง, และ สุทธิพันธ ขุทรานนท 

(2543). รายงานวิจัย แผนดินไหวในประเทศไทย และพื้นแผนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 171 หนา. 

 ปญญา จารุศริิ,วิโรจน ดาวฤกษ และสุวทิย โคสุวรรณ, แผนดินไหวที่ไมไกลเกินตวั (2544). วารสาร
วิทยาศาสตร,  เลมที ่43, หนา 76-91. 

 ปญญา จารุศริิ (2550).  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงภัยแผนดินไหว, จัดโดย 
USGSรวมกับศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิศวกรรมแผนดินไหวและการสั่นสะเทือน,19 
มิถุนายน 2550.  



 

 
 

 
เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย  :  สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

153 

 สัมพันธ สิงหราชวราพันธ (2549). พิบัตภิัยแผนดินไหว, ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 52 หนา. 

Ashford,A.S., Jakrapiyanun, W. and Lukkunaprasit, P (2000) Amplification of Earthquake 
Ground Motions in Bangkok, Proc. 12th  World Conference on Earthquake Engineering , 
Auckland, New Zealand. 

EERI  (2006).  The Mw 6.3 Java, Indonesia, earthquake of May 27, 2006, EERI Earthquake 
Special Report.  

Petersen, M  ( 2007). Workshop and Training on Seismic Hazard in Thailand, USGS. 
USGS  (2005).  http://www.usgs.gov. 
 

 
รูปที่ 1 เหตุการณแผนดินไหวที่มีขนาดมากกวา 5.0 หนวยริกเตอรในชวง ค.ศ. 1900 – 

2006 ( Petersen  2007)  
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รูปท่ี 2 แผนทีร่อยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี 2547) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3   แผนดินไหวสุมาตรา 26 ธันวาคม 2547 ( USGS 2005) 
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                                                           (ก) 
 

  
                                                            (ข)   

 
รูปท่ี 4 (ก)  อาคารผูปวยนอกโรงพยาบาลอําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย เสียหายจากแผนดินไหวขนาด  
 5.1 ริกเตอร 
 (ข) เสาส้ันอาคารแตกราวทแยง 
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รูปท่ี 5  (ก) อาคาร  68 ป อนุสรณ โรงพยาบาลจังหวดัเชียงราย  เสียหายจากแผนดินไหวลาว  
              ขนาด 6.3 หนวยริกเตอร 

(ข) รอยตอสวนอาคารกระแทกกันเกิดรอยราว 
 
 

อาคารอาคาร  6868  ปอนุสรณปอนุสรณ  โรงพยาบาลจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย   55  ช้ันช้ัน  ออ..เมืองเมือง  จจ..ชียงรายชียงราย 

รอยแตกราวของคอนกรีตบริเวณพื้นหนาลิฟทช้ันรอยแตกราวของคอนกรีตบริเวณพื้นหนาลิฟทช้ัน   22  ขนาดขนาด  0.80.8  มมมม..
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รูปที่ 6 ยอดฉตัรพระธาต ุจอมกิตติ หัก (อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธาตุจอมกิตติพระธาตุจอมกิตติ  ออ..เชียงแสนเชียงแสน   จจ..เชียงรายเชียงราย  ยอดเจดียหกัยอดเจดียหกั  
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รูปท่ี 7  (ก) อาคารโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เกิดความเสียหายจากแผนดินไหวลาว 
                        (ข) รอยราวทแยงในเสา 

อาคารเรียนอาคารเรียน  22  ช้ันช้ัน  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  ออ..เมืองเมือง  จจ..เชียงรายเชียงราย

การวิบัติเนื่องจากการเฉือนของเสาช้ันการวิบัติเนื่องจากการเฉือนของเสาช้ัน  22  ภายในอาคารทัง้ภายในอาคารทัง้  22  ตนตน 
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