
 แผ่นดินไหว 

 เป็นปรากฏการณ์การส่ันสะเทือนหรือเขย่าของ
พื้ น ผิ ว โ ลก  เ พื่ อ ป รั บ ตั ว ใ ห้ อ ยู่ ใ น สภ า ว ะ ส ม ดุ ล             
ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัย
พิบัติต่อบ้านเมือง ท่ีอยู่อาศัย ส่ิงมีชีวิต ส่วนสาเหตุของ
การเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดย
แผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระท า   
ของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าท่ีเกิดขึ้นเอง   
จากธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่งๆ 
จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นแผ่นดินไหวท่ีมีการส่ันสะเทือนเพียงเบาๆ เท่านั้น  
คนท่ัวไปไม่รู้สึก 

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิด
จากการเคล่ือนท่ีของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่าง
รอยต่อธรณีภาค) ท าให้เกิดการเคล่ือนตัวของช้ันหิน
ขนาดใหญ่เล่ือน เคล่ือนท่ี หรือแตกหักและเกิดการ       
โอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในช้ันหินท่ีอยู่ติดกัน พลังงาน
ศักย์นี้อยู่ในรูปคล่ืนไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิด
แผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเล่ือน อยู่ในระดับ
ความลึกต่างๆ ของผิวโลก เท่าท่ีเคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในช้ัน
แมนเทิล 

ส่วนจุดท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า ณ ต าแหน่งผิวโลก 
เรียกว่า "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" (epicenter) การ
ส่ันสะเทือนหรือแผ่นดินไหวนี้จะถูกบันทึกด้วยเครื่องมือท่ี
เรียกว่า ไซสโมกราฟ โดยการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวและ
คล่ืนส่ันสะเทือนท่ีถูกส่งออกมา จะเรียกว่า " วิทยา
แผ่นดินไหว" 
 

มาตราริกเตอร์ 
ขนาดและความสัมพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับ

ความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง 

 

 

 

สิบวิธีเพื่อความปลอดภัยยามแผ่นดินไหว 

1)เกือบทุกคนที่ "มุดและหาที่ก าบัง"เมื่ออาคารถล่มถูกทับอัด
จนตายคนที่เข้าไปอยู่ใต้สิ่งของ อาทิ โต๊ะหรือรถยนต์ถูกอัดทับ 

2)แมว หมา และเด็กทารก โดยธรรมชาติมักจะขดตัวในท่า
เหมือนอยู่ในครรภ์มารดา คุณควรท าเช่นกันในกรณีแผ่นดินไหว 
มันเป็นสัญชาติญาณเพ่ือความปลอดภัย/รักษาชีวิต คุณสามารถ  
มีชีวิตรอดในช่องว่างที่เล็กกว่า ไปอยู่ข้างๆสิ่งของ ข้างเก้าอี้โซฟา 
ข้างของหนักๆ ชิ้นใหญ่ๆ ที่จะบี้แบนไปบ้างแต่ยัง เหลือที่ว่าง
ข้างๆ มันไว้ 

3) อาคารไม้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ปลอดภัยที่สุดที่จะอยู่ภายในขณะ
แผ่นดินไหว  ไม้มีความยืดหยุ่นและเคลื่อนตัวตามแรงของ
แผ่นดินไหว ถ้าอาคารไม้จะถล่มจะเกิดช่องว่างขนาดใหญ่เพ่ือ
ช่วยชีวิต และอาคารไม้ยังมีน้ าหนักทับท าลายที่เป็นอันตรายน้อย
กว่าอาคารอิฐจะแตกพังเป็นก้อนอิฐมากมาย ก้อนอิฐเหล่าน้ีเป็น
สาเหตุของการบาดเจ็บแต่จะทับอัดร่างกายน้อยกว่าแผ่น
คอนกรีต 

ริกเตอร ์
ความ
รุนแรง 

ลักษณะที่ปรากฏ 

1 - 2.9 เล็กน้อย ผู้คนเร่ิมรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียง
เล็กน้อยในบางคน 

3 - 3.9 เล็กน้อย 
ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้
สั่นสะเทือน 

4 - 4.9 
ปาน
กลาง 

ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึง
การ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว 

5 - 5.9 รุนแรง เคร่ืองเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่ 

6 - 6.9 
รุนแรง
มาก 

อาคารเร่ิมเสียหาย พังทลาย 

7.0 ขึ้น
ไป 

รุนแรง
มากมาก 

เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลท าให้อาคาร
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดิน
แยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%25E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%25E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%25E
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7


4) หากคุณก าลังนอนอยู่บนเตียงตอนกลางคืนและเกิด
แผ่นดินไหวเพียงกลิ้งลงจากเตียงช่องว่างที่ปลอดภัยจะเกิด
รอบๆเตียง 

โรงแรมจะสามารถเพ่ิมอัตราผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวได้ โดย
เพียงติดป้ายหลังประตูในทุกห้องพักบอกให้ผู้เข้าพักนอนราบกับ
พ้ืนข้างๆ ขาเตียงระหว่างแผ่นดินไหว 

5) หากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถหนีออกมาง่ายๆ
ทางประตูหรือหน้าต่าง ก็ให้นอนราบและ ขดตัวในท่าทารก    
ในครรภ์ ข้าๆเก้าอีโ้ซฟาหรือเก้าอี้ตัวใหญๆ 
 
6) เกือบทุกคนที่อยู่ตรงช่องประตูตอนตึกถล่มไม่รอด เพราะ
อะไร? หากคุณยืนอยู่ตรงช่องประตูและวงกบประตูล้มไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง คุณจะโดนเพดานด้านบนตกลงมาทับ หากวงกบ
ประตูล้มออกด้านข้าง คุณจะถูกตัดเป็นสองท่อนโดยช่องประตู 
ไม่ว่ากรณีไหน คุณไม่รอดทั้งน้ัน! 

7) อย่าใช้บันไดเด็ดขาด บันไดมี "ช่วงการเคลื่อนตัว"            
ที่แตกต่างไป (บันไดจะมีการแกว่งแยกจากตัวอาคาร)  บันได
และส่วนที่เหลือของตัวอาคารจะชนกระแทกกันอย่างต่อเน่ืองจน
เกิดปัญหากับโครงสร้างของบันได คนที่อยู่บนบันไดก่อนที่บันได
จะถล่มถูกตัดเป็นชิ้นโดยชั้นบันไดถูกแยกส่วนอย่างน่าสยดสยอง 
ถึงอาคารจะไม่ถล่มก็ควรอยู่ห่างบันไดไว้ บันไดเป็นส่วนของ 
อาคารที่มีโอกาสถูกท าให้เสียหาย ถึงแม้แผ่นดินไหวจะไม่ได้ท าให้
บันไดถล่ม มันอาจถล่มในเวลาต่อมา เมื่อรับน้ าหนักมากเกินไป
จากคนที่ก าลังหนี มันควรได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย
เสมอ ถึงแม้ส่วนที่เหลือของอาคารจะไม่ได้รับความเสียหายก็ตาม 

 

 

8) ไปอยู่ใกล้ก าแพงด้านนอกของอาคารหรอืออกจากอาคาร   
ถ้าเป็นไปได้ 
จะเป็นการดีกว่ามากที่จะอยู่ใกล้ส่วนนอกของอาคารมากกว่าจะ
อยู่ที่ส่วนในของอาคาร คุณย่ิงอยู่ลึกเข้าไปหรือไกลจากบริเวณ
ภาย นอกของอาคารมากเท่าไหร่ โอกาสที่ทางหนีของคุณจะถูก
ปิดกั้นย่ิงมีมาก 

9) คนที่อยู่ภายในรถยนต์ถูกทับอัดเมื่อถนนด้านบนตกลงมา   

เพราะแผ่นดินไหวและทับรถของพวกเขาน้ีเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนกับ
แผ่นคอนกรีตระหว่างชั้นของถนนหลวงนิมิทซ์ ผู้เคราะห์ร้าย
ทั้งหมดจากแผ่นดินไหวที่ซานฟรานซิสโกอยู่ในรถของตัวเอง พวก
เขาตายทั้งหมด พวกเขาสามารถมีชีวิตรอดได้ง่ายๆ ด้วยการออก
จากรถและน่ังหรือนอนราบอยู่ข้างๆ รถตัวเอง คนที่ตายทุกคน
อาจรอดได้ถ้าพวกเขาสามารถออกจากรถและน่ังหรือนอนราบอยู่
ข้างรถตัวเอง รถที่ถูกทับอัดทุกคันมีช่องว่างสูง 3 ฟุตอยู่ข้างๆ 
ยกเว้นรถที่ถูกเสาคาดตกทับกลางคันรถ 

10) ผมค้นพบ--ขณะที่คลานเข้าไปในซากส านักงาน
หนังสือพิมพ์และส านักงานอื่นที่มีกระดาษจ านวน มาก--ว่า
กระดาษไม่อัดตัว จะพบช่องว่างขนาดใหญ่รอบๆกองกระดาษที่
เรียงทบัซ้อนกัน 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-3279-0248 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ด้วยความปรารถนาดีจาก 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 


