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บทที่  5 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
 
5.1   ความหมายและสาเหตุของการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
 5.1.1 แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน เปนปรากฏการณ
ธรรมชาติ มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวอยางฉับพลันของเปลือกโลก เนื่องจากพลังงานความรอนภายใน
โลกทําใหเกิดแรงเครียด แรงเครียดท่ีสะสมอยูในโลกทําใหเกิดการแตกหักของหินสวนใหญแผนดินไหว
มักเกิดตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก การเคลื่อนตัวดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากชั้นหินหลอมละลายที่
อยูภายใตเปลือกโลกไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลกและลอยตัวผลักดันเปลือกโลกตอนบน
ตลอดเวลา ทําใหเปลือกโลกแตละช้ินมีการเคลื่อนที่ในทิศทางตางๆ กัน (tectonic Quakes) พรอมกับ
สะสมพลังงานไวภายในและหากพลังงานที่สะสมในเปลือกโลกถูกสงผานไปยังบริเวณรอยราวของหิน
ใตพื้นโลกหรือทําใหเกิดการแตกหักของหินใตพื้นโลก ซึ่งเรียกวา “รอยเลื่อน” เมื่อระนาบรอยราวท่ี
ประกบกันอยูไดรับแรงอัดมากๆ ก็จะทําใหรอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอยางฉับพลันเกิดเปนแผนดินไหว 
(Volcanic Quake) เชนเดียวกัน หากรอยเลื่อนผานหรืออยูใกลกับประเทศใดประเทศนั้นก็จะมีความเสี่ยง
ภัยแผนดินไหวสูง 
 

      
 

 แผนดินไหวทําใหพ้ืนดินแยก แผนดินไหวประเทศอินเดีย 
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 
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อาคารถลมหลังเกิดแผนดินไหว 

 
อาคารที่มีโครงสรางไมแข็งแรงเมื่อเกิดแผนดนิไหวจะเกิดอาคารถลม 
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 5.1.2 ขนาดและความรุนแรงของแผนดินไหว 
  ขนาดของแผนดินไหว (Magnitude) คือปริมาณพลังงานซึ่งปลอยออกมาจากศูนยกลาง
แผนดินไหว โดยตรวจวัดคาความสูงของคลื่นแผนดินไหวที่ตรวจวัดโดยเครื่องมือตรวจแผนดินไหว แลว
นํามาคํานวณหาขนาดมีหนวยเปน “ริคเตอร” 
 

ขนาด (ริคเตอร) การสังเกต 
1-2.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนเริม่มีความรูสึกถงึการสั่นไหว   

เวียนศรีษะ 
3-3.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนที่อยูในอาคารรูสกึเหมือนรถไฟ

วิ่งผาน 
4-4.9 เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผูคนที่อาศัยอยูภายในและภายนอก

อาคารรูสึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุหอยแขวนแกวงไกว 
5-5.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือนและวัตถุมี

การเคลื่อนที่ 
6-6.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 

7.0 ข้ึนไป เกิดการสั่นไหวรายแรง อาคาร สิ่งกอสรางมีความเสียหายอยาง
มาก แผนดินแยก วัตถุท่ีอยูบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น 

 
  ความรุนแรงแผนดินไหว (Intensity) วัดโดยใชความรูสึกจากการสั่นสะเทือน การ
สํารวจความเสียหายซ่ึงปรากฏในแตละแหงโดยเทียบจากมาตราวัดอันดับความสะเทือน เรียกวา “มาตร
เมอรเคลลี”  
 

อันดับที่ ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ 
I เปนอันดับที่ออนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ 
II พอรูสึกไดสําหรับผูท่ีอยูนิ่งๆ ในอาคารสูง 
II พอรูสึกไดสําหรับผูอยูในบาน แตคนสวนใหญยังไมรูสึก 
IV ผูอยูในบานรูสึกวาของในบานสั่นไหว 
V รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเริ่มแกวงไกว 
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VI รูสึกไดทุกคน ของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว 
VII ทุกคนตางตกใจ สิ่งกอสรางเริ่มปรากฏความเสียหาย 
VIII เสียหายคอนขางมากในอาคารธรรมดา 
IX สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวอยางดีเสียหายมาก 
X อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ 
XI อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเปน

คลื่นบนพื้นดินออน 
XII ทําลายหมดทุกอยาง มองเห็นเปนคลื่นแผนดิน 

 
 5.1.3 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย 
  สําหรับในประเทศไทยการเกิดแผนดินไหว สวนใหญเกิดข้ึนจาก 
  1. เกิดแผนดินไหวขนาดใหญท่ีมีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ สงแรงสั่นสะเทือน
มายังประเทศไทย โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของประเทศจีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา ซึ่งจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และกรุงเทพมหานคร 
  2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยูบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของประเทศ เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอย
เลื่อนเมยอุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนคลองมะรุย เปนตน  
   บริเวณพื้นที่ของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหว คือ บริเวณภาคเหนือ 
และตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนพื้นที่ท่ีมีแผนดินไหวขนาดกลาง (ประมาณ 5-5.9 ริคเตอร) 
เกิดข้ึนบอยครั้ง และเปนพื้นที่ท่ีเชื่อวามีโอกาสเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ (ประมาณ 6-7.5 ริคเตอร) ซึ่งมี
ศักยภาพสูงในการทําลายอาคารบานเรือน พื้นที่อีกแหงท่ีมีความเสี่ยง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซึ่งตั้งอยูหางจากบริเวณแหลงกําเนิดแผนดินไหวแตอาจไดรับผลกระทบมาจากแผนดินไหวขนาดใหญ
ในระยะไกล เชน พมา จังหวัดกาญจนบุรี หรือทะเลอันดามัน เปนตน เนื่องจากกรุงเทพฯและปริมณฑล
เปนพื้นที่ท่ีสภาพดินออนสามารถขยายการสั่นสะเทือนของพื้นดินไดถึงประมาณ 3-4 เทาของระดับปกติ 
อาจสงผลใหอาคารสูงท่ีมีความถี่ธรรมชาติใกลเคียงกับจังหวัดท่ีเกิดการโยกไหวตัวรุนแรง จนอาจถึงข้ัน
เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได 
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   ขอมูลแผนดินไหวในอดีตของประเทศไทย 
   สําหรับในปจจุบันแผนดินไหวในประเทศไทยเกิดข้ึนปละประมาณ 6-8 ครั้ง โดย
เปนแผนดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีตําแหนงศูนยกลางทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนดินไหว
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยซึ่งทําความเสียหายกับสิ่งกอสรางอยางชัดเจนไดแก แผนดินไหวที่เกิดบริเวณ
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 ขนาด 5.1 ริคเตอร ทําความเสียหายใหกับ
โรงพยาบาลอําเภอพาน โรงเรียน และวัดตางๆ นับสิบแหง บริเวณใกลศูนยกลาง บางอาคารถึงข้ันไม
สามารถใชการได 
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ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  เขต 0 ความรุนแรงนอยกวา III เมอรคัลลี่ ตรวจวัดไดดวยเครื่องมือเทานั้น (ไมมี
ความเสี่ยง ไมจําเปนตองออกแบบอาคารรับแรงแผนดินไหว) 
  เขต 1 ความรุนแรง III-IV เมอรคัลลี่ ผูอยูบนอาคารสูงรูสึกวามีแผนดินไหว       
(มีความเสี่ยงนอยแตอาจมีความเสียหายบาง) 
  เขต 2 ก ความรุนแรง V-VII เมอรคัลลี่ ทุกคนตกใจ สิ่งกอสรางออกแบบไมดี 
ปรากฏความเสียหาย (มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับนอยถึงปานกลาง) 
  เขต 2 ข ความรุนแรง VII-VIII เมอรคัลลี่ สิ่งกอสรางออกแบบดีเสียหายเล็กนอย       
(มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับปานกลาง) 

5.2   อันตรายที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
 แผนดินไหวที่เกิดข้ึนบนโลกในแตละครั้ง หากมีขนาดตั้งแต 6 ริคเตอรข้ึนไป อาจทํา
ความเสียหายใหแกทรัพยสิน อาคารบานเรือน สิ่งกอสราง พืชพันธุไม รวมถึงมนุษยได ท้ังนี้ ภัยท่ีเกิดจาก
แผนดินไหวสามารถแบงออกไดดังนี้ 
 1. ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลาย
ของดินและโคลน และการที่ดินมีสภาพกลายเปนของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได 
 2. ภัยจากการยกตัวของพื้นดินบริเวณรอยเลื่อน  
 3. ภัยท่ีเกิดจากคลื่นใตน้ําท่ีเรียกวา “Tsunami” คลื่นนี้เกิดข้ึนจากแผนดินไหวขนาด
ใหญในทะเลและมหาสมุทร ทําใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝง  
 4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว  

 
ความเสียหายจากแผนดินไหว ขนาด 7.9 ริคเตอร ประเทศอินเดีย 
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แผนดินไหว ขนาด 8.1 ริคเตอร ทําใหอาคารถลม 
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5.3 ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากแผนดินไหวและ
อาคารถลม  

 เพื่อใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว  
 5.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปญหา
อุปสรรคไวลวงหนากอนที่แผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุ 
โทรทัศน การแจงเตือนภัยจากหอกระจายขาวของชุมชนและเชื่อฟงคําเตือนอยางเครงครัด 
   1.2) ตรวจสภาพความปลอดภัยของบานและเครื่องใชภายในบาน ทําการยึด
อุปกรณท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับฝาบานหรือเสา ไมวางของหนักบนที่สูง 
   1.3) สอนสมาชิกในครอบครัวใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวน้ําและแกส  
   1.4) จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาล ยารักษาโรค 
   1.5) สํารองเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณตางๆ 
อาทิ ไฟฉาย เครื่องมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมท่ีจะเกิดข้ึน 
   1.6) ซักซอมความพรอมของสมาชิกในครอบครัว โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดแผนดินไหวและกําหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพ
เคลื่อนยายไปอยูท่ีปลอดภัย 
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อเกิดแผนดินไหวหรืออาคารถลม 
   2.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดเตรียมเจาหนาท่ีรวมท้ังฝกซอมการ
ชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดแผนดินไหวหรืออาคารถลมอันเนื่องมาจากแผนดินไหว 
   2.2) สํารวจ พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน รวมท้ังสํารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   2.3) สนับสนุนใหมีการตรวจสภาพของอาคารสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล 
หากไมแข็งแรงใหประสานแจงผูรับผิดชอบเพื่อใหมีการเสริมความแข็งแรง รวมท้ังควบคุมการกอสราง
อาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว 
   2.4) จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและระบบรายงานขาวพยากรณอากาศ โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของและใหมีการรายงานขอมูลท่ีจําเปน พรอมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย 
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   2.5) จัดเตรียมบุคคลากร เครื่องนุงหม เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑท่ีจําเปน 
และวัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ อุปกรณดับเพลิง เครื่องมือชาง เครื่องมือชวยชีวิต จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อ
เตรียมการอพยพประชาชนผูประสบภัยและขนสงสิ่งของตางๆ ท่ีจําเปน 
   2.6) ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยใหประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ 
   2.7) การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาแผนดินไหว และอาคารถลมเฉพาะ
กิจ และแผนปองกันในระยะยาว รวมท้ังดําเนินการฝกซอมแผนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยกําหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ตามแผนปองกันภัยฯใหชัดเจน ไมซ้ําซอน สามารถปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณในพื้นที่รับผิดชอบ 
 5.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม   
  เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือ
เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผนดินไหวและ
อาคารถลมท่ีเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยูในที่แข็งแรงปลอดภัย ถาอยูใน
บานใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับน้ําหนักไดมาก หรืออยูใต
โตะ เตียง ท่ีแข็งแรง เพื่อปองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา อยูใหหางจากประตู หนาตาง 
สายไฟ อุปกรณไฟฟา และสิ่งหอยแขวน 
   1.2) ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ํา และแกสหุงตมใหเรียบรอย 
   1.3) หากอยูในอาคารที่แข็งแรง พยายามควบคุมสติ ระวังสิ่งของที่อยูสูงตกใส 
และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว ไมใชลิฟท หนีใหหางจากสิ่งท่ีจะลมทับ เชน เสาไฟฟา กําแพง ไปอยูท่ีโลงแจง  
   1.4) หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด 
   1.5) หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝงใหมากที่สุดเพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ 
(Tsunami) 
   1.6) อยาใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะ
อาจมีแกสรั่วอยู     
   1.7) ติดตามเหตุการณและคําเตือนของทางราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด ไมตื่นตกใจ 
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   1.8) เตรียมความพรอมท่ีจะอพยพไปในที่ปลอดภัย  
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
   2.1) รายงานสถานการณตออําเภอ/จังหวัดตามแตกรณี 
   2.2) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ ท่ีเกิดภัย 
และเปนศูนยกลางในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัย 
   2.3) จัดกําลังเจาหนาท่ีเขาบรรเทาภัยและกูภัยในบริเวณที่ไดรับความเสียหาย 
โดยเฉพาะในอาคารตางๆ 
   2.4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณ
อาคารที่ถลม  
   2.5) ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัยรวมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสินของ
ประชาชนไปไวในพื้นที่ปลอดภัย  
   2.6) ประกาศแนะนํา แจงเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
   2.7) รวบรวมรายงานขอมูลความเสียหาย 
 5.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม  
  เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ใหกลับคืนสู
สภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัย  
  1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
   1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัย  
   1.2) สรางที่พักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย อันเนื่องมาจากแผนดินไหว 
   1.3) ใหการสงเคราะหผูประสบภัย ดานที่พักอาศัย น้ําอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
   1.4) ทําความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ท่ีพักอาศัย อาคาร โรงเรียนและสิ่งชํารุด
เสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว        
   1.5) หากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเพียงพอ ใหประสาน
ขอรับการชวยเหลือผูประสบแผนดินไหว ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546   
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  2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
   2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตราย
ในระยะแรก  
  2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการให
ความชวยเหลือของทางราชการตอผูประสบภยัอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 


