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เรื่องน่าหดหู่ใจส าหรบัมติรประเทศของเรา จากภยัแผ่นดนิไหวเมื่อเดอืนทีแ่ลว้

นบัเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจคาดเดาและป้องกนัไดจ้รงิๆ ประเทศเขาถอืว่ามกีารเตรยีมพรอ้มเป็น
อย่างด ียงัตอ้งเสยีหายขนาดนัน้ พีน้่องชาวไทยพอมกี าลงัช่วยกนัน่ะครบั มติรทีแ่สนดขีอง
เราก าลงัเดอืดรอ้น  

 
ทนีี้เรามาดทูีบ่า้นเราบา้ง ซึง่เคยไดร้บัผลกระทบครัง้ใหญ่จากกรณีแผ่นดนิไหวที่

เกาะสมุาตราในปลายปี 2547 สง่ผลความเสยีหายจากคลื่นยกัษ์สนึามใินฝ ัง่ชายทะเลอนัดา
มนัของบา้นเรานัน้ยงัเป็นฝนัรา้ยของคนทางใตจ้นทุกวนัน้ี ทน้ีีเรามดีกูนับา้งว่าในภูมภิาค
อื่นๆ จะมสีถานะความเสีย่งมากน้อยเพยีงใด   

 
ผมไปคน้ในขอ้มลูของกรมทรพัยากรธรณี ไดร้ายงานไวว้่าเขตรอยเลื่อนทีส่ าคญั

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเกดิแผ่นดนิไหว และจะมผีลกระทบต่อประเทศไทย ไดแ้ก ่รอยเลื่อนใน
เขตตะวนัตกของประเทศไทย-ตะวนัออกของประเทศพม่า และในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ท าใหแ้หล่งทีจ่ะเกดิแผ่นดนิไหวน่าจะอยูใ่นเขตภาคตะวนัตกของประเทศ 
จากการศกึษาขอ้มลูและสถติต่ิางๆ ของกรมอตุุนิยมวทิยาพบวา่แผ่นดนิไหวทีม่ขีนาด 7 
รกิเตอรห์รอืมากกว่ามกัจะเกดิอยู่นอกประเทศไทย สว่นใหญ่เกดิอยู่ในเขตพรมแดนจนี-
พม่า, ในประเทศพม่า, ประเทศจนีตอนใต ้ ในทะเลอนัดามนั และหมู่เกาะสมุาตราตอน
เหนือ ซึง่จะรูส้กึสัน่ไหวไดใ้นประเทศไทยในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และบางครัง้ที่
กรุงเทพฯ ดว้ยแต่กไ็มม่ผีลกระทบเสยีหายรุนแรง (หวงัว่าจะเป็นเช่นนัน้น่ะครบัท่าน) 

 
สว่นประเทศไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จดัอยู่ในเขตทีค่อ่นขา้งปลอดจาก

แผ่นดนิไหว โดยภาพรวมแลว้ประเทศไทยน่าจะจดัอยู่ในอนัดบัเขตเสีย่งต่อแผ่นดนิไหวต ่า 
(Low seismic risk zone) ถงึเขตเสีย่งต่อแผ่นดนิไหวปานกลาง (Intermediate seismic 
risk zone) (แต่อาจเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อลกูปืนใหญ่สงูครบัโดยเฉพาะอสีานตอนล่าง) แสดง
ตามแผนทีเ่สีย่งภยัแผ่นดนิไหวในประเทศไทย 
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แผนทีท่ี ่1 พืน้ทีบ่รเิวณเสีย่งภยัแผ่นดนิไหวในประเทศไทย (ปรบัปรุงครัง้ที ่2 พ.ศ.2548) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทีม่า : กรมทรพัยากรธรณี (http://www.dmr.go.th) 
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ตามแผนทีข่า้งตน้ ส าหรบักรุงเทพฯ ตัง้อยู่ในบรเิวณ  2ก. (สสีม้) ซึง่มรีะดบัความเสีย่งรอง
จากพืน้ที ่2ข. (สชีมพ)ู ทีม่คีวามเสีย่งสงูสดุ กล่าวคอื พืน้ที ่2ก. มรีะดบัความรุนแรงในระดบั V-VII 
เมอรค์ลัล ี(ไม่ใช่รคิเตอร)์ ซึง่หมายถงึ 

 
ระดบั V  (5)  เกอืบทุกคนรูส้กึ หลายคนตกใจตื่น วตัถุไมม่ัน่คงลม้คว ่า 
ระดบั VI  (6)  ทุกคนรูส้กึ เครื่องเรอืนเคลื่อน ปล่องไฟแตก อาคารเสยีหายเลก็น้อย 
ระดบั VII (7)  ทุกคนตกใจ วิง่หนีออกนอกอาคาร เสยีหายมากกบัอาคารทีอ่อกแบบไม่ด ี
 
อน่ึง ระดบัต ่าสดุในการวดั คอื ระดบั  I (หรอื 1) ไม่รูส้กึ ตอ้งวดัดว้ยเครื่องมอื สว่นระดบั

สงูสดุ คอื ระดบั XII (หรอื 12) ทุกอย่างราบพนาสญู เสยีหายทัง้หมด เหน็คลื่นบนพืน้ดนิ เสน้แนวระดบัสายตาบดิเบน 
(ไม่รูเ้ป็นไงครบั เขาว่ามา ผมกว็า่ต่อ) วตัถุกระเดน็ไปในอากาศ  

 
มาดบูนัทกึเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีม่ผีลกระทบต่อประเทศไทยในรอบ 3 ปีกนัครบั 

วนั/เดอืน/ปี  ศนูยก์ลาง/             ขนาด/ บนัทกึเหตุการณ์ 
   ต าแหน่งทีรู่ส้กึ         ความรุนแรง  
          (มาตรารกิเตอร)์ 
20 ก.พ.51  ตอนเหนือเกาะสมุาตรา 7.5 รูส้กึสัน่ไหวบนตกึสงูในกรุงเทพฯและจ.ภูเกต็ 
15.05 น.   2.70N 95.90E   อาจเกดิสนึามขินาดเลก็บรเิวณใกลศ้นูยก์ลาง 
22 เม.ย.51  อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 3.9 รูส้กึสัน่ไหวไดท้ี ่อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม ่
02.31 น.   18.89N 98.97E 
12 พ.ค.51                      มณฑลเสฉวน ,จนี            7.8 รูส้กึสัน่ไหวบนตกึสงูในกรุงเทพฯหลายแห่ง 
13.27 น.                        31.7 N 102.7 E                         ประเทศจนีมผีูเ้สยีชวีติประมาณ 20,000 คน  
1 ก.ค.51   อ.พรา้ว เชยีงใหม ่  3.8 รูส้กึสัน่ไหวไดท้ี ่จ.เชยีงใหม่ 
16.45 น.   19.26 N  99.24 E    
21 ส.ค.51  พรมแดนพม่า-จนี  5.7 รูส้กึสัน่ไหวบนตกึสงูในกรุงเทพฯหลายแห่ง 
19.24 น.   25.1 N  97.82 E   ประเทศจนีมผีูเ้สยีชวีติ 1 คน บาดเจบ็หลายคน 
22 ก.ย.51  ชายฝ ัง่ตอนใตข้องพม่า 5.2 รูส้กึสัน่ไหวบนตกึสงูหลายแห่งในกรุงเทพฯ 
20.30 น.   15.7 N  96.2 E                
23 ธ.ค.51  อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ี 4.1 รูส้กึสัน่ไหวในบรเิวณ อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์านี 
13.38 น.   8.65 N  98.99 E    
30 ก.ย.52  ตอนกลางเกาะสมุาตรา 7.9 รูส้กึสัน่ไหวบนตกึสงูในกรุงเทพฯ 
17.16 น.                       1.1S  99.1E                           ประเทศอนิโดนีเซยีมผีูเ้สยีชวีติประมาณ 1000 คน  
20 ม.ีค. 53  ประเทศพม่า (แม่สาย) 5.0 รูส้กึสัน่สะเทอืนไดท้ี ่จ.เชยีงราย  
02:53 น.   21.2 N 100.3 E 
5 เม.ย. 2553  อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย 3.5 รูส้กึสัน่ไหวบรเิวณ อ.เมอืง จ.เชยีงราย  
06:42 น.   19.94 N 99.95 E 
9 พฤษภาคม 2553 ตอนเหนือของเกาะสมุาตรา 7.3  รูส้กึสัน่ไหวไดบ้นอาคารสงูบางแห่งใน จ.ภูเกต็, 
19:59 น.   3.59 N 96.04 E   พงังา, สรุาษฎรธ์านี, สงขลา และ กทม. 
6 กรกฎาคม 2553  ประเทศพม่า (อ.แม่สาย) 4.5 รูส้กึสัน่ไหวไดท้ัว่ไปบรเิวณ อ.แม่สาย อ.แม่จนั  



22:23 น.   20.42 N 99.83 E   อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชยีงแสน และ อ.เมอืง จ.เชยีงราย 
23 กมุภาพนัธ ์2554 ประเทศลาว อ.เมอืงเลย 5.3 รูส้กึสัน่ไหวไดห้ลายจงัหวดั เช่น เลย น่าน แพร่  
22:53 น.      21.2 N 100.3 E   อุดรธานี หนองคายและหนองบวัล าภู 

 
ล่าสดุเมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2554 ทีเ่กดิแผ่นดนิไหวทีพ่ม่า ขนาด 6.7 รคิเตอร ์สง่ผลต่อพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบนของเรา 

แถบเชยีงรายและใกลเ้คยีง ทีเ่ป็นขา่วคราวกนั 
 

ทีม่า : www.seismology.tmd.go.th (มขีอ้มลูยอ้นหลงัถงึ 2,000 กว่าปี) 
 
กรณีแผ่นดนิไหวจงึเป็นเรื่องทีต่อ้งระวงัและเตรยีมการไวบ้า้งเทา่ทีจ่ะท าได ้ถา้

อา้งองิตามขอ้มลูของกรมทรพัยากรธรณีรายงานว่ากรุงเทพฯ เรามคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นไป
ไดค้อืระดบั 7 (ทุกคนตกใจ วิง่หนีออกนอกอาคาร เสยีหายมากกบัอาคารทีอ่อกแบบไม่ด)ี 
ขา้งตน้ การตรวจสอบอาคารออกแบบไม่ดเีราคงท าล าบาก ทัง้ทีท่ างาน อาคารส านกังาน
บา้นพกัอาศยั แหล่งชอ็ปป้ิง ฯลฯ แต่พอท าไดบ้า้งโดยปจัจุบนัหน่วยงานรฐับงัคบัใหอ้าคาร 
9 ประเภททีม่คีนใชง้านหมู่มากตอ้งท าการตรวจสอบอาคารทุกปี จะชว่ยท่านได้บา้ง 
อาคารประเภทใดบา้ง ต่อคราวหน้าครบั  

 

แผน่ดนิไหวประเทศไทย  
 ท าเลอสงัหารมิทรพัย ์(ตอนที ่2) 
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ต่อจากคราวทีแ่ลว้ กรณีแผ่นดนิไหวจงึเป็นเรื่องทีต่อ้งระวงัและเตรยีมการไวบ้า้ง

เท่าทีจ่ะท าได ้ถา้อา้งองิตามขอ้มลูของกรมทรพัยากรธรณีรายงานว่ากรุงเทพฯ เรามคีวาม
เสีย่งทีจ่ะเป็นไปไดค้อืระดบั 7 (ทุกคนตกใจ วิง่หนีออกนอกอาคาร เสยีหายมากกบัอาคาร
ทีอ่อกแบบไม่ด)ี ขา้งตน้ การตรวจสอบอาคารออกแบบไม่ดเีราคงท าล าบาก ทัง้ทีท่ างาน 
อาคารส านกังานบา้นพกัอาศยั แหล่งชอ็ปป้ิง ฯลฯ แต่พอท าไดบ้า้งโดยปจัจุบนัหน่วยงาน
รฐับงัคบัใหอ้าคาร 9 ประเภททีม่คีนใชง้านหมูม่ากตอ้งท าการตรวจสอบอาคารทุกปี จะ
ช่วยท่านไดบ้า้ง มอีาคารประเภทใดบา้ง ดงันี้ครบั  
1.  อาคารสงู ตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป 
2.  อาคารขนาดใหญ่พเิศษ ทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่ 10,000 ตร.ม.ขึน้ไป 
3.  อาคารชุมนุมคน ทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่ 1,000 ตร.ม.ขึน้ไป หรอืจ านวนคนตัง้แต่  
    500 คนขึน้ไป 
4.  โรงมหรสพ 
5.  โรงแรม ทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป 
6.  สถานบรกิาร ทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่ 200 ตร.ม. ขึน้ไป 
7.  อาคารชุด หรอือาคารทีอ่ยู่อาศยัรวม ทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต่ 2,000 ตร.ม. ขึน้ไป 
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8.  โรงงานทีส่งูมากกว่า 1 ชัน้ และมพีืน้ทีต่ัง้แต่ 5,000 ตร.ม. ขึน้ไป 
9.  ป้ายทีส่งูจากพืน้ดนิตัง้แต่ 15 ม.ขึน้ไป หรอืมพีืน้ทีต่ัง้แต่ 50 ตร.ม.ขึน้ไป  
    หรอืป้ายทีต่ดิตัง้บนหลงัคาหรอืดาดฟ้า ทีม่พีืน้ที ่25 ตร.ม.ขึน้ไป 

 
การตรวจสอบอาคารวศิวกรเขาตรวจสอบดงันี้  
1. ความมัน่คงแขง็แรง 
2. ระบบบรกิารและอ านวยความสะดวก  
3. ระบบสขุอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
4. ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
5. การทดสอบสมรรถนะระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหนีไฟ 
6. การบรหิารจดัการความปลอดภยั 
  

การตรวจดงักล่าวแมไ้มไ่ดท้ าการตรวจว่าอาคารหลงันี้จะรองรบัแผ่นดนิไหวไดใ้น
ระดบัใด แต่อย่างน้อยอาคารทีแ่ขง็แรง ออกแบบก่อสรา้งถูกตอ้งกย็งัอุ่นใจเพราะใน
กรุงเทพฯความเสีย่งเท่าทีจ่ะเป็นไปไดค้อืระดบั 7 อาคารทีอ่อกแบบไม่ดจีะเสยีหายมาก 
เราจงึมสีทิธเิลอืกถามเจา้ของอาคารว่าไดผ้่านการตรวจสอบอาคารหรอืยงั (ถา้ผ่านจะได้
ใบรบัรอง หรอืใบ ร.1 มา)  และหากสอบถามเจา้ของอาคารแลว้ยกึยกั อาจตอ้งสนันิษฐาน
ในแง่รา้ยไวก้่อนสงสยัไม่ไดต้รวจหรอืตรวจแต่ไม่ผ่าน เราจะเอาไงดจีะฝากชวีติไวใ้นอาคาร
เหล่านัน้ดมีัย้ โดยเฉพาะอาคารทีก่่อสรา้งก่อน 30 พฤศจกิายน 2550 (ก่อนมกีฎหมายให้
อาคารออกแบบรองรบัแผ่นดนิไหว คอื กฎกระทรวงก าหนดรบัน ้าหนกั ความตา้นทาน
ความคงทนของอาคารและพืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนของ
แผ่นดนิไหว 2550 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 30 พ.ย.2550 ใหส้ามารถรองรบั
แผ่นดนิไหวทีม่คีวามแรงมากกวา่ 6 รกิเตอรข์ึน้ไป) 

 
ส าหรบัท่านทีอ่าคารไม่ไดเ้ขา้ขา่ยใหต้รวจสอบ 9 ประเภทดงักล่าว แต่อยาก

ตรวจกท็ าไดเ้พราะถอืว่าชวีติคนในครอบครวั ลกูหลานเราส าคญักว่า เรากจ็า้งมอือาชพีมา
ตรวจสอบเอง หรอือาคารของเราเป็นอาคารทีใ่หบ้รกิารประชาชนดา้นใดดา้นหนึ่ง กค็วร
ท าแลว้น าผลการรบัรองมาประกาศใหท้ราบกนัทัว่ไป เพื่อความมัน่ใจของลกูคา้ทีม่าใช้
บรกิารเป็นการดเีสยีอกี แต่ถา้ตรวจแลว้ตอ้งแก ้ ตอ้งปรบัปรงุกค็วรท าครบั อย่าเสยีดาย
เงนิ ตายไปกเ็อาไปไม่ได ้เหลอืไวล้กูหลานจะผลาญหมดหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้ 
 

ดงันัน้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาคาร การเช่าอาคารใหพ้นกังาน เพื่อนร่วมงาน กค็วร
ตดิตามสอบถามเอากบัเจา้ของอาคารหรอืผูด้แูลอาคาร เพื่อไดค้ดิกนัว่าจะยา้ยดมีัย้ต่อไป 
ชวีติคนคงเสีย่งไม่ได ้ไปหาตกึใหม่อยูท่ีผ่่านการตรวจสอบอาคารแลว้ ยงัพออุ่นใจไดร้ะดบั
หนึ่ง หวงัวา่กรมทรพัยากรธรณี คงจะคาดการณ์ไวถู้กตอ้งดว้ยน่ะครบั ทีส่ าคญัควรตอ้งท า
การทบทวนสถานะของเมอืงต่างๆ ทุกปี และแจง้ใหป้ระชาชนไดท้ราบเป็นการเตรยีมการ
ไว ้ทุกวนัน้ีแผ่นดนิไหวอาคารจะมอีาคารอย่างไร ตอ้งปฏบิตัตินอย่างไร เดก็ๆ ตาม
โรงเรยีนตอ้งท าอย่างไร เขาทราบกนัหรอืยงัครบั  

 



 
 

 


