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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                               

กทม.เสี่ยงแผนดินไหว รอยเลื่อนพาดผานตอนใต 
2 กรกฎาคม 2550 17:07 น. 

นักธรณีวิทยาหวงรอยเลื่อนแขนงเจดียสามองคพาดผานทางตอนใต กทม. ชี้ตองเรง ศึกษา ผูเชี่ยวชาญ
ดานทรัพยากรธรณี เผยมีหลกัฐานไทยเคยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญมาแลวเมื่อพันปกอน ความรุนแรงที่ 7 
ริกเตอร พรอมระบุกรุงเทพฯ-ปริมณฑลอยูในพื้นที่เส่ียงแผนดินไหว เหตุอยูใกลรอยเลื่อนในพมา แนะให
ความรูประชาชนเตรียมรับมือ คาดปนี้ท่ัวโลกจะเกิดแผนดินไหวไดอีกนับหมื่นครั้ง  

รร.มิราเคิลแกรนด 2 ก.ค. - กรมทรัพยากรธรณีจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “แผนดินไหว : ธรณีพิบัติภัยใกล
ตัว” เพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิชาการและผูเก่ียวของ พรอมท้ังนําเสนอความกาวหนาของโครงการ
ศึกษารอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ซ่ึงนายอภิชัย ชวเจริญพันธ อธิบดกีรมทรัพยากรธรณี เปดเผยวา ได
ดําเนินการระหวางป 2548-2553 ภายหลังเกิดแผนดินไหวรนุแรง 9.3 ริกเตอร ท่ีเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย ทําใหเกิดคลื่นสึนามิเมื่อปลายป 2547 โดยนักวิชาการเชื่อวาจะสงผลกระทบตอรอยเลื่อน
เปลือกโลกหลายแหง รวมถึงกลุมรอยเลื่อนดานตะวันตกของไทย จึงเกิดโครงการนี้ข้ึนเพื่อศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงขอมูลรอยเลื่อนมีพลังในประเทศทั้งหมด เมื่อไดผลการศึกษาแลวจะเปน
ประโยชนตอการออกแบบอาคาร การออกกฎหมาย และการใหความรูประชาชน  

นายวรวุฒิ ตันติวนิช ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากร
ธรณี กลาวถึงผลการศึกษาในระยะแรกวา ไดศึกษากลุมรอยเลื่อนแมฮองสอนและรอยเลื่อนเมย บริเวณ จ.
แมฮองสอน ตาก และกําแพงเพชร กับกลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดียสามองค จ.กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี อุทัยธานี และตาก พบวายังไมมีความเปลี่ยนแปลงที่นากังวลวาจะนําไปสูการเกิดแผนดนิไหว
รุนแรง อยางไรก็ตาม จากการขุดรองสํารวจบริเวณ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี และ อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี รวม 6 จุด พบวาในอดีตเคยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญมาแลว ความรุนแรงสูงสุด 7 ริกเตอร 
เมื่อ 7,000 ปกอน จนถึง 6.4 ริกเตอร เมื่อ 1,000 ปกอน แสดงวารอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดียสาม
องคเปนรอยเลื่อนที่มีพลังมีโอกาสเกิดแผนดินไหวรุนแรงในบริเวณดังกลาวไดอีกครั้ง แตยังตองศึกษา
เพิ่มเติม เชน หาอัตราความเร็วการเคลื่อนตวัของเปลือกโลกเพื่อศึกษาความถี่การเกิด  

นายวรวุฒิ กลาวตอวา รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และเจดียสามองคเปนรอยเลื่อนที่มีขนาดยาว สามารถทําใหเกิด
แผนดินไหวรุนแรงและยังอยูบริเวณใกลกรุงเทพฯ และจุดท่ีเปนชุมชน รวมถึงมีเข่ือนขนาดใหญตั้งอยู ซ่ึง
หากเกิดแผนดนิไหวรุนแรงอาจเกิดความเสียหายไดมาก ท้ังนี้ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลตกอยูในความ
เส่ียงแผนดินไหว จาก 3 ปจจัยคือ 1. รอยเลื่อนนอกประเทศ เชน รอยเลื่อนตะแกงในพมา จุดท่ีใกลท่ีสุดอยู
หางกรุงเทพฯ 400 กม. 2. รอยเลื่อนในประเทศที่อยูใกลกรุงเทพฯ และ 3. รอยเลื่อนใตดินที่เพิ่งพบเมื่อไม
นานมานี้ และยังไมมีขอมูลการเคลื่อนตัวทีช่ัดเจนเพราะอยูลึกลงไป 20 ม.. ยังไมสามารถประเมินความเสี่ยง
ได ตองผานการศึกษาอีกระยะหนึ่ง การปองกันขณะนี้คือ ตองสรางอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงและการให
ความรูประชาชน ซ่ึงเมื่อสัปดาหท่ีผานมาไดหารือกับรองผูวาฯ กทม. ถึงความเสี่ยงดังกลาว ทราบวา กทม. 
จะเดินหนาใหความรูประชาชนและหามาตรการรองรับ  

นายปริญญา พุทธาภิบาล ประธานหลักสูตรธรณีศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา ขณะนี้แนวโนมการ
เกิดแผนดินไหวทั่วโลกจากปละ 20,000 คร้ัง เปน 30,000 คร้ัง โดยชวง 4 เดือนของปนี้ เกิดข้ึนแลว 11,000 
คร้ัง หากพิจารณาจากสถิติคาดวาปนี้อาจจะเกิดไดอีกนับหมื่นครั้ง นอกจากนี้ ยังพบวากอนเกิดแผนดินไหว

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันจันทรที่  2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550  หนา   
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ท่ีทําใหเกิดสึนามิประมาณ 1 ป มีแผนดินไหวเกิดข้ึนแถบภูมิภาคนี้ประมาณ 2 เทาจากปกติ แตประเทศที่มี
ความเสี่ยงมากกวาไทย คือ จีน ญี่ปุน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย  

นายปริญญา กลาวตอวา จากการติดตามศึกษาผลกระทบจากแผนดินไหวรุนแรงที่ทําใหเกิดสึนามิเมื่อป 
2547 พบวาบริเวณรอยเลื่อนเจดียสามองค มีอาคารเรียนบางแหงแตกราว นอกจากนั้นบอน้ําพุหินดาดยังมี
อุณหภูมิสูงข้ึนและสีขาวขุนขึ้น ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิและทางเคมี รวมทั้งมีบอน้ําของ
ชาวบานใน จ.ราชบุรี ความลกึ 3 วา อุณหภูมิสูงข้ึนจาก 29 องศาฯ เปน 48 องศาเซลเซียส ในวันที่ 28 
ธันวาคม 2547 จากนั้นลดลงวันละ 2 องศาฯ เปนเวลา 10 วัน ปรากฏการณเหลานี้ยังไมทราบสาเหตุแนชัด 
แตก็ถือวาสัญญาณเตือนภัยไดอยางหนึ่ง วาเมื่อเกิดความผิดปกติของน้ําใตดินอาจมีเหตุรุนแรงตามมา.  

นักธรณีพบรอยเลื่อนแขนงใกลกทม.ปริมณฑล  

กระทรวงทรัพยากร-- 2 ก.ค.-- นายอภิชัย ชวเจริญพันธ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม (ทส.) กลาวในการสัมมนาเรื่อง “ แผนดินไหว : ธรณีพิบัติภัยใกลตัว” 
วา  

หลังจากเหตุการณแผนดิน ไหวครั้งรุนแรงในทะเลขนาด 9.3 ริกเตอรจนทําใหเกิดสึนามิเมื่อ 26 ธค.2547 
ทางกรมทรัพยากรธรณี ไดทําการสํารวจรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย เนื่องจากกอนหนานี้เปนเพียง
ขอมูลจากภาพถายดาวเทียมวามีรอยเลื่อน 13 รอย แตยังไมรูถึงตําแหนง ทิศทาง ลักษณะการเคลื่อนตัว 
ตลอดจนขนาดของแผนดินไหว สภาพของความมีพลังของรอยเลื่อน และคาบอุบัติซํ้าของการเกิด
แผนดินไหว ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะชวยในการวางแผนลดผลกระ ทบ โดยเฉพาะการออกแบบอาคาร การวาง
ผังเมือง ส่ิงกอสรางอาทิ โรงพยาบาล เข่ือนอางเก็บน้ํา โรงไฟฟานิว เคลียร สนามบิน ใหสามารถรองรับแรง
แผนดินไหวได  

ท้ังนี้ชวงป 2549 เพิ่งศึกษากลุมรอยเลื่อนแมฮองสอน และรอยเลื่อนเมย ในเขตพื้นที่ จ.แมฮองสอน ตาก 
กําแพงเพชร และกลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อน เจดียสามองค ในเขตพื้นที่ จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
อุทัยธานี และตาก และยังไมแลวเสร็จ  

การศึกษาจากทีมนักวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มุงโฟกัสพื้นที่จ.กาญจนบุรีและ สุพรรณบุรี โดย
อาศัยหลักฐานธรณีสัณฐานที่ไดจากขอมูลโทรสัมผัส และการตรวจสอบภาคสนาม รวม ท้ังไดคัดเลอืกพื้นที่
ท่ีเหมาะสมในการขุดรองสํารวจ เพื่อประเมินหาขนาดแผนดินไหวที่เคยเกิดในอดีต และชวงเวลาที่เคยเกิด 
จํานวน 6 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ท่ี 1 บานทุงมะกอก ต.องคพระ อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี ขนาดแผนดินไหวที่เคย
เกิด 7.0 ริกเตอร เกิดมาแลว 7,000 ป พื้นที่ท่ี 2 บานแกงแคบ ต. ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
ขนาดแผนดินไหวที่เคยเกิด 6.4 ริกเตอร เกิดมาแลว 1,000 ป  

พื้นที่ท่ี 3 บานโปงหวาย ต.ดานแมแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ขนาดแผนดินไหวที่เคยเกิด 6.5 ริกเตอร 
เกิดมาแลว 1,500 ป พื้นที่ท่ี 4 บานดงเสลา ต.ดานแมแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ขนาดแผนดินไหวที่
เคยเกิด 6.0 ริกเตอร เกิดมาแลว 10,000 ป พื้นที่ท่ี 5 บานองธิ ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี ขนาด
แผนดินไหวที่เคยเกิด 7.0 ริกเตอร เกิดมาแลว 7,000 ป พื้นที่ท่ี 6 บานทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี ขนาดแผนดินไหวที่เคยเกิด 6.4 ริกเตอรเกิดมาแลว 2,000 ป  

สวนป 2550-53 จะศึกษารอยเลื่อนมะรุยและรอย เลื่อนระนอง เขตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎรธาน ีโดยรวมมือกับทีม ม.สงขลานครินทร ติดตั้งเคร่ืองมือวัดแผนดนิไหวชนิด Short 
period 4แหง คือพังงา จํานวน 2แหง กระบี่ 1 แหง และจังหวัดภูเก็ต 1แหง ซ่ึงอยูใกลแนวรอยเลื่อนคลอง
มะลุย โดยตรวจวัดแผนดินไหว ขนาดเล็ก (Micro earthquake) จํานวนมากกวา 200 คร้ังท่ีเกิดข้ึนมาตาม
แนวรอยเลื่อนคลองมะลุย และรอยเลื่อนระนองทั้งบนบก และในทะเล  

หลังจากแผนดินไหวครั้งใหญ สวนกลุมรอยเลื่อนแมทาและรอยเลื่อนเถิน รวมทั้งรอยเลื่อนแมจันและ รอย
เลื่อนพะเยา และรอยเลื่อนปว และรอยเลื่อนอุตรดิตถ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะตองจัดทําแผนที่อันตราย จาก
แผนดินไหวใหกับหนวยงานตางๆไปเตรียมการบรรเทาภัยท่ีจะเกิดข้ึน และเผยแพรผลกระทบแผน ดินไหว
ใหสาธารณชนไดรับรู โดยเฉพาะพื้นที่เส่ียงเกิดแผนดินไหวรุนแรงมากในไทย เชน จ. กาญจนบุรี ตาก 
แมฮองสอน และเชียงราย  

ดาน รศ.ดร.ปญญา จารุศิริ หัวหนาหนวยปฏิบัติการวิจันธรณีวิทยาแผนดินไหวและธรณีแปรสัณฐาน คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา ขณะนี้นักธรณีวิทยาหลายคนกังวลวานอกจากกลุมรอย
เลื่อน 6 กลุมท่ีตองเรงศึกษาถึงพฤติกรรม และความสี่ยงแลว ยังพบวาพื้นที่กทม.  

เองก็มีความเสี่ยง เนื่องจากผลการศึกษาระยะที่ 1 โดยใชขอมูลธรณีฟสิกสทางอากาศ พบวามีรอยแขนงที่
แตกออกจากรอยเลื่อนเจดียสามองค พาดผานเขามาทางพื้นที่ตอนใตของกทม. คือบริเวณ จ. 
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สมุทรปราการ และวกเขาไปใน จ.ชลบุรี และยังไมมีการตั้งชื่อ ซ่ึงนาเปนหวงวาหากเกิดแผนดินไหวขนาด
ใหญหรือแมแตระดับปานกลางจะกระทบกับพื้นที่กทม. อยางมากดวยปจจัยจากชั้นดินในกทม. เปนดินออน
ท่ีสามารถขยายคลื่นความสั่นสะเทือนใหแรงเหมือนกับเราหมุนวิทยุใหเสียงดังข้ึน ทําใหเพิ่ม ความแรงได
มหาศาล อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาเคยเสนอใหศึกษารายละเอียดของรอยเลื่อนแขนงที่พบนี้ แตไดรับทราบ
จากกรมทรัพยากรธรณีวาถูกตดังบประมาณทําใหตองเลื่อนงานวิจัยออกไป  

“ นักธรณีวิทยา โดยเฉพาะ ดร.ปริญญา นตุาลัย ก็เปนหวงประเด็นนี้เพราะอยูใกลกับกทม. มากเพราะอาจ
ทําใหเสียหายใหญหลวง สอดคลองกับส่ิงท่ีผมศึกษาแลวพบวามีรอยเลื่อนที่เขามาถึง กทม. แตไดรูวามี
รอยเลื่อน ท่ีนาจะเปนสวนตอของรอยเลื่อนเจดียสามองค แตยังไมมีการศึกษาอยางละเอียด มีเพียงบาง
ทอนที่มีการศึกษาวายังมีพลังอยูแถวใกลกับพื้นที่ไทรโยค ศรีสวัสดิ ์และทางตอนใตของเขื่อนเขาแหลม มี
แนวโนมการมพีลังสูงมาก แตเราไมรูวาเมื่อไหรท่ีจะไหวสักครั้ง แตเรารูเชิง พื้นที่ตามแมน้ําแควนอย แคว
ใหญ และรอยเลื่อนนี้ท่ีพาดผานจากชายแดนพมา แขนงของมันจะตอเลย "รศ.ดร.ปญญา กลาว  

จากดานเจดียสามองคเขามาถึงทางดาน ทางใตของกทม. และอีกแขนงไปองครักษ และแขนงหนึ่งไป
แถวแมน้ํา ทาจีนอยางไรก็ตาม ในชวง 1-2 เดือนนี้ยังเกิดแผนดินไหวจากแถบประเทศพมา ลาว ซ่ึงมีการตั้ง
ขอสังเกตวาเปนถ่ีปกติหรือเปนรอบของมันหรือเปลา ดังนั้นคนไทยควรตองรูถึงสภาวะ และความ เส่ียงท่ี
อาจเกิดจากภัยแผนดินไหว โดยกรมทรัพยากรธรณี ก็ตองใหความสําคัญการทําแผนที่พิบัติภัยแผนดินไหว
ในประเทศไทย หลังจากทําแผนที่รอยเลื่อนมีพลังของไทยออกมาแลว  

 
 


