
แผนดินไหว 

 
  

คล่ืนไหวสะเทือน  
        แผนดินไหวเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกดิขึ้นเนือ่งจากการเคลือ่นตัวของชั้นหิน
ในเปลือกโลก  เมื่อชั้นหินกระทบกันทําเกิดคลืน่ไหวสะเทือน (Seismic waves)  เราเรียก
จุดกําเนดิของคลืน่ไหวสะเทือนวา "ศูนยเกิดแผนดนิไหว" (Focus) และเรียกตาํแหนงบน
ผิวโลกที่อยูเหนือจุดกําเนิดของคลื่นแผนดินไหววา "จุดเหนือศูนยเกดิแผนดนิไหว" 
(Epicenter) ซึ่งมักจะใชอางองิดวยพิกัดละติจูด/ลองจจิูด  เมื่อเกิดแผนดนิไหวจะเกิดคลื่น
ไหวสะเทือน 2 แบบ  คือ คลื่นในตัวกลาง และคลื่นพื้นผิว 

 

 
ภาพที่ 1 ศูนยเกิดแผนดินไหว   
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        คล่ืนในตัวกลาง (Body wave)  

เดินทางจากศูนยเกิดแผนดินไหว ผานเขาไปในเนือ้โลกในทกุทิศทาง ในลักษณะ
เชนเดียวกบัคลื่นเสียงซึ่งเกินทางผานอากาศในทุกทิศทาง  คลื่นในตัวกลางม ี2 
ชนิด  คือ คลื่นปฐมภูมิ (P wave)  และ คลื่นทุติยภูมิ (S wave) ดังภาพที่ 2 

 คล่ืนปฐมภูมิ (P wave) เปนคลื่นตามยาวที่เกดิจากความ

ไหวสะเทือนในตัวกลาง โดยอนุภาคของตัวกลางนัน้เกิดการเคลื่อนไหวแบบอัด
ขยายในแนวเดยีวกบัที่คลื่นสงผานไป คลื่นนี้สามารถเคลือ่นที่ผานตัวกลางทีเ่ปน
ของแขง็ ของเหลว และกาซ เปนคลื่นที่สถานีวดัแรงสั่นสะเทือนสามารถรับไดกอน
ชนิดอื่น โดยมีความเร็วประมาณ 6 – 7 กิโลเมตร/วินาท ี   

 คล่ืนทุติยภูมิ (S wave) เปนคลื่นตามขวางที่เกิดจาก

ความไหวสะเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางเคลื่อนไหวตั้งฉากกับทิศทาง
ที่คลื่นผาน มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน คลื่นชนดินีผ้านไดเฉพาะตัวกลางทีเ่ปน
ของแขง็เทานั้น ไมสามารถเดนิทางผานของเหลว  คลื่นทุติยภูมิมีความเร็ว
ประมาณ  3 – 4 กิโลเมตร/วินาที   
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ภาพที ่2  คลื่นปฐมภูมิ (P wave) และคลื่นทุติยภมูิ (S wave) 

        คล่ืนพื้นผิว (Surface wave) เดินทางจากจุดเหนือ

ศูนยกลางแผนดินไหว (Epicenter) ไปทางบนพื้นผิวโลก ในลักษณะเดียวกับการโยนหิน
ลงไปในน้าํแลวเกิดระลอกคลืน่บนผวิน้าํ คลื่นพื้นผิวเคลือ่นที่ชากวาคลื่นในตัวกลาง 
คลื่นพื้นผวิมี 2 ชนิด คือ คลื่นเลิฟ (L wave) และคลื่นเรยลี (R wave) 

 คล่ืนเลิฟ (L wave) เปนคลื่นที่ทําใหอนุภาคของตัวกลางสั่น

ในแนวราบ โดยมีทิศทางตัง้ฉากกับการเคลื่อนที่ของคลืน่ ดงัภาพที ่3 สามารถ

ทําใหถนนขาดหรือแมน้ําเปลีย่นทิศทางการไหล  

 

ภาพที ่3  คลื่นเลิฟ (L wave)  



 คลื่นเรยลี (R wave) เปนคลื่นที่ทําใหอนุภาคตัวกลางสัน่ มวน

ตัวขึ้นลงเปนรูปวงร ีในแนวดิง่ โดยมีทศิทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น 
ดังภาพที่ 4  สามารถทําใหพ้ืนผิวแตกราว และเกิดเนินเขา ทําใหอาคารที่
ปลูกอยูดานบนเกิดความเสียหาย  

 
ภาพที ่4  คลื่นเรยล ี(R wave)  

 
 

การหาจุดเหนอืศูนยเกิดแผนดนิไหว 
  
        เครือ่งวัดความไหวสะเทือน (Seismograph) ประกอบดวย 2 สวนคือ ปากกาซึ่ง
ติดตั้งบนตุมน้ําหนกัซึ่งแขวนหอยติดกบัลวดสปริง และมวนกระดาษบันทึกการ
สั่นสะเทือนแผนดนิไหว (Seismogram) โดยที่ทัง้สองสวนตดิตั้งบนแทนซึ่งยืดอยูบน
พ้ืนดิน  เครื่องวัดความไหวสะเทือนทาํงานโดยอาศัยหลักการของความเฉี่อย (Inertia) 
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ของลวดสปริงที่แขวนลูกตุม  เมื่อแผนดนิยกตัวลวดสปริงจะยืดตัว  และถาหากแผนดนิ
จมตัวลวดสปริงก็จะหดขึ้น ดงันั้นไมวาแผนดนิจะเคลื่อนไหวอยางไร ลวดสปรงิจะคง
ระดับของตุมน้ําหนกัไวที่ระดบัเดิมเสมอ  สวนมวนกระดาษจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามการ
เคลื่อนที่ของแผนดนิ ดังนั้นปลายปากกาที่ติดตั้งฉากกับตุมน้ําหนักจึงวาดเสนกราฟบน
มวนกระดาษซึ่งหมนุมวนรอบแกน เพือ่บันทึกคาการสัน่ไหวของคลืน่ไหวสะเทือน ดัง
ภาพที่ 5  (หมายเหตุ: ในความเปนจริง เครื่องวัดความไหวสะเทือนจะวดัคาการ
สั่นสะเทือนทังในแกนตั้งและแกนนอน)   
 

 
ภาพที ่5  การทํางานของเครือ่งวดัความไหวสะเทือน (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ)  

        ในการวิเคราะหตําแหนงจดุเหนือศนูยเกิดแผนดินไหว (Epicenter) นั้น จะตองอาศัย
เครือ่งวดัความไหวสะเทือนหลายชดุ ทาํงานรวมกันเปนเครือขาย   เมื่อเกิดแผนดนิไหว
คลื่นในตัวกลางซึ่งประกอบดวยคลื่น P และคลื่น S จะเดินผานภายในของโลกโดยคลื่น 
P จะเคลื่อนที่เรว็กวาคลื่น S   สวนคลื่นพื้นผิว (เชน คลื่น L และคลื่น R) จะเดินทางไป
ตามพื้นผวิโลกซึ่งเคลื่อนทีช่ากวาคลื่นในตัวกลาง  ภาพที ่6 แสดงใหเห็นวา เครื่องวัด
ความไหวสะเทือนจะบันทึกคาการไหวสะเทือนของ คลื่น P ไดกอนคลื่น S แลวตามดวย
คลื่นพื้นผวิ ตามลาํดบั  สถานี ก ที่อยูใกลจุดเกิดแผนดนิไหว (Focus) จะบันทึกคาการ
ไหวสะเทือนไดกอนสถาน ีข ซึ่งอยูไกลกวา    
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ภาพที ่6 การเดินทางของคลืน่ไหวสะเทือน 
 

        เมื่อนาํคาที่ไดจากเครอืขายเครือ่งวัดความไหวสะเทือนอยางนอย 3 ชุด มาสราง
กราฟความสัมพันธระหวางระยะทางกบัเวลา โดยใหแกนนอนเปนระยะทางจากจุด
เหนือศูนยเกิดแผนดนิไหว และแกนตั้งเปนระยะเวลาที่คลืน่ไหวสะเทือนตองใชในการ
เดินทางจากจุดกําเนดิ ก็จะไดกราฟเสนโคงระยะทาง-เวลา (Time travel curves) นําคาบ
ความสัมพันธระหวางระยะทางกับเวลาทีบ่ันทึกไดมาวิเคราะหหาระยะหางไปยังจุดศูนย
เกิดแผนดนิไหว (Focus) ดังภาพที่ 7  
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ภาพที ่7  กราฟความสัมพันธระหวางระยะทางและเวลาการเกิดแผนดินไหว 

        จากนั้นนาํระยะทางที่ไดมาสรางวงกลมสามวงบนแผนที่ โดยใหจุดศูนยกลางอยูที่
เครือ่งวดัคลื่นไหวสะเทือนแตละเครือ่ง และใหรัศมีของวงกลมแตละวงเปนยาวเทากับ
ระยะทางที่คํานวณไดจากกราฟระยะทาง-เวลาในภาพที ่8  วงกลมทั้งสามวงก็จะตัดกันที่
จุดเดียวกนัคือ จดุเหนือศูนยเกิดแผนดนิไหว (Epicenter)     

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/earthquake/seismic-waves/EQgraph.gif?attredirects=0


 
ภาพที ่8  การหาจุดเหนือศูนยเกิดแผนดนิไหว 
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แผนดินไหวคืออะไร 
        แผนดินไหว (Earthquake) เปนปรากฏารณธรรมชาติซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

กระบวนธรณีแปรสัณฐาน  (Plate Tectionics) ซึ่งเกิดขึ้นเมือ่หิน
เปลือกโลกเคลื่อนทีห่รือส่ันสะเทือนและคายพลังงานออกมา ซึ่ง สามารถอุปมาอุปมัยได
เหมือนกับการดดัไมบรรทดั  เมื่อเราใชมอืจับปลายไมบรรทดัทั้งสองขางแลวดัดใหโคง
งออยางชาๆ จนเกิดความเคน (Stress)  ไมบรรทดัจะเกิดความเครียด (Strain) ภายใน 
แมวาจะออนตัวใหโคงตามแรงที่เราดดั แตก็จะคืนตัวทันทีที่เราปลอยมอื  และถาหากเรา
ออกแรงดดัมากเกินไป พลังงานซึ่งสะสมอยูภายในจะเคนใหไมบรรทัดนั้นหัก และ
ปลดปลอยพลังงานอยางฉับพลัน ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือนและเสียง  หินในเปลอืกโลก
ก็มีคุณสมบัติดังเชนไมบรรทดั  เมื่อแผนธรณีกระทบกัน แรงกดดันหรอืแรงเสียดทานจะ
ทําใหหินที่บริเวณขอบของแผนธรณีเกิดความเคนและความเครียด สะสมพลังงานไว
ภายใน เมือ่หินแตกหรือหักก็จะปลดปลอยพลังงานออกมา ทําใหใหเกิดการสั่นสะเทือน
เปนแผนดนิไหว 
 

 
ภาพที ่1 แผนดนิไหวที่เมืองซานฟรานซสิโก ป พ.ศ.2449 
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แผนดินไหวมักเกิดขึ้นที่ใด  
       แผนดนิไหวมักเกิดขึ้นในบริเวณรอยตอของแผนธรณ ีเนื่องจากเปนบริเวณที่เกิด
กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน 3 ลักษณะ ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที ่2 รอยตอของแผนธรณ ี

 แผนธรณีเคลื่อนที่ออกจากกัน (Divergent 
boundaries) แมกมาจากชัน้ฐานธรณภีาคดันใหแผนธรณโีกงตัวอยางชาๆ 

จนแตกเปนหุบเขาทรุด (Rift valley) หรือสันเขาใตสมุทร (Oceanic Ridge) ทํา
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ใหเกิดแผนดินไหวขนาดเบาที่ระดับตืน้ (ลึกจากพื้นผิวนอยกวา 70 กิโลเมตร) เชน
บริเวณกลางมหาสมทุรแอตแลนติก   

 แผนธรณีเคลื่อนที่เขาหากัน (Convergent 
boundaries)  

การชนกันของแผนธรณีสองแผนในแนวมุดตัว (Subduction zone)  ทําใหแผนที่มี
ความหนาแนนมากกวาจมตัวลงตัวสูชั้นฐานธรณภีาค การปะทะกันเชนนี้ทําใหเกิด
แผนดินไหวอยางรนุแรงทีร่ะดับลึก (300 – 700 กิโลเมตร)  และหากเกิดขึ้นใน
มหาสมุทรก็จะทําใหเกิดคลื่นสึนาม ิเชน สันเขาใตสมุทรใกลเกาะสุมาตรา  และ 
เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุน   

 แผนธรณีเคลื่อนที่ผานกัน (Transform fault)  

ทําใหเกิดแรงเสียดทานของหนิเปลือกโลก แมวาแผนธรณีจะเคลื่อนทีผ่านกนัดวย
ความเร็วเพียงปละประมาณ 3 - 6 เซนติเมตร แตเมื่อเวลาผานไป 100 ป ก็จะเคลื่อนที่
ไดระยะทาง 3 - 6 เมตร ซึ่งถาหากหินคืนตัว ก็จะสามารถปลดปลอยพลังงานมหาศาล
ได ดังเชน รอยเลือ่นซานแอนเดรียสก็เคยทําลายเมอืงซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จนประสบความเสียหายหนักเมื่อป พ.ศ.2449 

        นอกจากบริเวณรอยตอของแผนธรณีแลว แผนดนิไหวยังเกดิขึน้ที่บริเวณจุดรอน 
(Hot spot) ที่ซึ่งแมกมาลอยตัวขึ้นจากเนือ้โลกตอนลางแลวทะลุเปลือกโลกขึ้นมา
กลายเปนภูเขาไฟรปูโล เชน เกาะฮาวาย ที่กลางมหาสมุทรแปซิฟก  และ เกาะไอซแลนด
 ที่ตอนบนของมหาสมุทรแอตแลนติก 
 

http://maps.google.com/maps?q=Hawaii&hl=th&ll=19.890723,-155.544434&spn=5.16394,6.591797&sll=35.817813,-130.078125&sspn=35.348738,52.734375&t=h&z=7
http://maps.google.com/maps?q=iceland&hl=th&ll=64.848937,-18.764648&spn=9.374876,26.367188&sll=19.890723,-155.544434&sspn=5.16394,6.591797&t=h&z=5


 
 

ภาพที ่3 แผนที่แสดงความลึกของจุดศนูยเกิดแผนดินไหว 
     

        เมื่อพิจารณาแผนที่ในภาพที่ 3 จะเห็นไดวา แผนดินไหวสวนใหญเกิดขึน้ที่บริเวณ
รอยตอของแผนเปลอืกโลก โดยบรเิวณที่แผนธรณีเคลื่อนที่ออกจากกันและแผนธรณี
เคลื่อนที่ผานกันจะเกิดแผนดนิไหวในระดับตื้น สวนบรเิวณที่แผนธรณีเคลื่อนที่เขาหา
กันเชน เขตมุดตัวในวงแหวนไฟ  (Ring of fire) รอบมหาสมุทรแปซิฟก บริเวณหมูเกาะ
ญี่ปุน หมูเกาะฟลิปปนส หมูเกาะแปซิฟกใต และชายฝงตะวันตกของทวีปอเมรกิาใต จะ
เกิดแผนดนิไหวในระดับลึก ซึ่งมักเปนตวัการทาํใหเกิดคลื่นสินาม ิทั้งนี้ทานสามารถ
ติดตามการเกิดแผนดินไหวของครั้งลาสุดของโลกไดที่ USGS Lastest Earthquakes in 
the World  

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/earthquake/earthquake_map535.jpg?attredirects=0
http://maps.google.com/maps?q=iceland&hl=th&ll=34.542762,140.866699&spn=9.044515,17.556152&sll=19.890723,-155.544434&sspn=5.16394,6.591797&t=h&z=6
http://maps.google.com/maps?q=iceland&hl=th&ll=34.542762,140.866699&spn=9.044515,17.556152&sll=19.890723,-155.544434&sspn=5.16394,6.591797&t=h&z=6
http://maps.google.com/maps?q=iceland&hl=th&ll=13.090179,125.200195&spn=10.686162,17.556152&sll=19.890723,-155.544434&sspn=5.16394,6.591797&t=h&z=6
http://maps.google.com/maps?q=iceland&hl=th&ll=-21.166484,-175.12207&spn=20.397861,35.112305&sll=19.890723,-155.544434&sspn=5.16394,6.591797&t=h&z=5
http://maps.google.com/maps?q=iceland&hl=th&ll=-26.74561,-71.71875&spn=19.550415,35.112305&sll=19.890723,-155.544434&sspn=5.16394,6.591797&t=h&z=5
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/


 
  

แผนดนิไหว

 
http://dvice.com 

  

-  เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกตามแนวรอยตอของแผนธรณภีาค จนชั้น
หินแตกหัก/เลื่อนตัวแลวถายโอนพลังงานศักยใหชัน้หินอื่นทีต่ิดกันในรปูของคลืน่
ไหวสะเทือน 

-  ตําแหนงของจุดกาํเนดิแผนดินไหว เรยีกวา ศนูยเกิดแผนดนิไหว สวน
ตําแหนงบนผิวโลกทีอ่ยูเหนอืศนูยเกิดแผนดินไหวเรียกวา จุดเหนือศูนยเกิด
แผนดินไหว 

-  เครื่องตรวจวัดและบันทึกการเกิดแผนดินไหวเรียกวา ไซสโมกราฟ ทํางาน
โดยรับคลืน่ไหวสะเทือนแลวแปลงเปนสัญญาณไฟฟา 

  
บริเวณที่เกิดแผนดนิไหว
  
คือบรเิวณรอยตอของแผนธรณีภาค แนวรอยรอยตอที่สําคญั ม ี3 แนวคือ  
1. แนวรอยตอลอมรอบมหาสมุทรแปซิฟก จัดวาเปนบริเวณที่เกิดคอนขาง

รุนแรงและมากที่สุด (80 %ของการเกิดแผนดนิไหนทั่วโลก) 
2. แนวรอยตอภูเขาแอลปในยโุรปและหิมาลัยในเอเชีย (15 %) 



3. แนวรอยตอบรเิวณแนวสันกลางมหาสมุทรตางๆ (5%) เชน เทอืกเขากลาง
มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอนิเดยี และ อารกติก 

  
ขนาดและความรุนแรง
 
-  คนแรกที่คิดคนสตูรการวัดขนาดของแผนดินไหว คือ นกัวิทยาศาสตรชาว

อเมริกัน ชารล เอฟ รกิเตอร  
-  1 - 2 ริกเตอร จัดเปนแผนดนิไหนขนาดเล็ก 
-  2.1 – 6.2 ริกเตอร จัดเปนแผนดินไหวขนาดปานกลาง 
-  6.3 ริกเตอรขึน้ไป จัดเปนแผนดินไหวขนาดรุนแรง 
 
ประเทศไทยไมไดอยูในเขตแผนดนิไหว โอกาสเกิดนอย แตบริเวณทีอ่าจรูสึกได

ถึงแรงสั่นสะเทือน เชน ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวนัตก และกรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ความรุนแรงของแผนดินไหว  
มาตราเมอรคัลลี       
      แผนดนิไหวแตละครั้งมีความรนุแรงไมเทากนั บางครั้งไมสามารถรูสึกได แต
บางครั้งกท็ําใหเกิดความเสียหายอยางรนุแรง เชน อาคารถลม ถนนขาด แผนดินทรุด ทํา
ใหผูคนลมตายเปนจํานวนมาก ระบบวดัความรุนแรงของแผนดนิไหวที่เขาใจงายที่สุด
คือ มาตราเมอรคัลลี (Mercalli scale) ซึ่งกําหนดจากความรูสกึหรือการตอบสนองของ
ผูคนโดยจาํแนกไดดงันี ้ 
        I     มนษุยไมรูสกึ ตรวจวดัไดเฉพาะเครื่องมือ 
        II    รูสึกไดเฉพาะกับผูที่อยูนิ่งกับที ่สิ่งของแกวงไกวเล็กนอย  
        III   คนอยูในบานรูสึกไดเหมือนรถบรรทุกแลนผาน 
        IV   คนสวนใหญรูสึกไดเหมือนรถบรรทุกแลนผาน  
        V    ทุกคนรูสกึได สิ่งของขนาดเล็กเคลื่อนที่ 
        VI   คนเดนิเซ สิ่งของขนาดใหญเคลื่อนที ่ 
        VII  คนยืนนิง่อยูกับที่ไมได อาคารเสียหายเล็กนอย 
        VIII อาคารเสยีหายปานกลาง 
        IX   อาคารเสียหายอยางมาก  
        X    อาคารถูกทําลายพรอมฐานราก  
        XI   แผนดินแยกถลมและเลื่อนไหล สะพานขาด รางรถไฟบิดงอ ทอใตดนิชํารุด
เสียหาย  
        XII  สิ่งปลูกสรางทัง้หมดถูกทําลาย พ้ืนดินเปนลอนคลืน่  
 
 



มาตราริกเตอร  
        มาตราวัดขนาดแผนดินไหวของริกเตอร (The Richter Magnitude Scale) พัฒนา
โดย ชารล เอฟ ริกเตอร นักธรณีวิทยาชาวอเมริกาเมื่อป พ.ศ.2478 เปนมาตราที่วดัขนาด
ของแผนดนิไหว ซึ่งบันทึกไดจากเครือ่งวัดคลื่นไหวสะเทือนโดยใชหนวย “ริกเตอร” 
(Richter) เปนตัวเลขที่ทําใหสามารถเปรยีบเทียบขนาดของแผนดินไหวตางๆ กันได โดย
คํานวนจากสูตรทางคณิตศาสตรเปน logarithm ของความสงูของคลื่นแผนดินไหวที่
บันทึกได ยกตัวอยางเชน แผนดินไหวขนาด 7 ริกเตอร มีความรุนแรงเปน 10 เทาของ
แผนดินไหวขนาด 6 ริกเตอร และมีความรุนแรงเปน 100 เทาของแผนดินไหวขนาด 5 
ริกเตอร   
        ขนาด (Magnitude) ของแผนดินไหวเปนตัวเลขทางคณิตศาสตรที่บงชี้ความรายแรง
ของแผนดนิไหวที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทยีบกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นที่ระดับเปนศนูย โดย
กําหนดใหแผนดินไหวที่เกิดทีร่ะดับเปนศูนย มีคาความสูงของคลืน่ 0.001 มม. ที่
ระยะทาง 100 กิโลเมตร จากศูนยกลางแผนดนิไหว (Epicenter) ขนาดของแผนดนิไหว
ตามมาตราริกเตอรบอกเปนตัวเลข จํานวนเต็มและจุดทศนิยม ดังนี ้
 
ขนาดแผนดินไหว (ริกเตอร)         ประเภท 
<  3.0                                      แผนดินไหวขนาดเล็กมาก (Micro) 
3.0 - 3.9                                แผนดนิไหวขนาดเลก็ (Minor) 
4.0 - 4.9                                แผนดนิไหวขนาดคอนขางเล็ก (Light) 
5.0 - 5.9                                แผนดนิไหวขนาดปานกลาง (Moderate) 
6.0 - 6.9                                แผนดนิไหวขนาดคอนขางใหญ (Strong) 
7.0 - 7.9                                แผนดนิไหวขนาดใหญ (Major) 
>  8.0                                     แผนดนิไหวใหญมาก (Great) 



 
ตัวอยางแผนดินไหวครั้งใหญของโลก 
 
 
 

 ป                      วันที ่ ศูนยเกิด
แผนดินไหว 

 ยอด
ผูเสียชวีิต 

 ริก
เตอร 

 หมายเหต ุ

2466      1 ก.ย.  ญี่ปุน, เมอืงริ
กุอูโกะ 

143,000   8.2 ไฟไหมครั้งใหญที่
โตเกียว 

2513  31 
พ.ค.   

 เปร ู  66,000  7.8 แผนดินถลมใสเมือง
ยันเกย 

2519  27 ก.ค.  จีน, เมืองตัง
ชาน 

 250,000  7.6 ความสูญเสียครั้ง
ยิ่งใหญ 

2547  26 ธ.ค.  อินโดนีเซีย  226,300  9.1 เกิดคลื่นสนึาม ิ

 2554  11 
มี.ค. 

 ญี่ปุน, 
กรุงโตเกียว 

 >10,000  8.9 เกิดคลื่นสนึาม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คล่ืนสึนามิ  
        คลื่นสึนามิ (Tsunami) เปนคลื่นที่เกิดขึ้นจากแผนดินไหว  แตคลื่นผิวน้ําที่
เรารูจักกันทั่วไปเกิดจากแรงลมพัด พลังงานจลนจากอากาศถูกถายทอดสูผิวน้ํา
ทําใหเกิดคลื่น ขนาดของคลื่นจึงขึ้นอยูกับความเร็วลม หากสภาพอากาศไมดีมีลม
พายุพัด คลื่นก็จะมีขนาดใหญตามไปดวย ในสภาพปกติคลื่นในมหาสมุทรจะมี
ความสูงประมาณ 1 - 3 เมตร แตคลื่นสึนามิเปนคลื่นยักษมีขนาดใหญกวาคลื่นผิว
น้ําหลายสิบเทา  พลังงานจลนจากแผนดินไหวใตมหาสมุทรถูกถายทอดจากใต
เปลือกโลกถูกถายทอดขึ้นสูผิวน้ํา แลวขยายตัวทุกทิศทุกทางเขาสูชายฝง  คําวา 
“สึ” เปนภาษาญี่ปุนแปลวาทาเรือ   "นามิ" แปลวาคลื่น ที่เรียกเชนนี้เปนเพราะ 
ชาวประมงญี่ปุนออกไปหาปลา พอกลับมาก็เห็นคลื่นขนาดยักษพัดทําลายชายฝง
พังพินาศ  
 
จุดกําเนิดคลื่นสึนามิ 
        คลื่นสึนามิมีจุดกําเนิดจากศูนยเกิดแผนดินไหวบรเิวณเขตมุดตัว 
(Subduction zone) ซึ่งอยูบริเวณรอยตอของแผนธรณีเคลื่อนที่เขาหากัน 
(Convergent plate boundary)   เมื่อแผนธรณีมหาสมุทรเคลื่อนปะทะกัน หรือชน
เขากับแผนธรณีทวปี  แผนมหาสมุทรซึ่งมีความหนาแนนจะจมตัวลงสูชั้นฐาน
ธรณีภาค ทําใหเกิดแผนดินไหวอยางรนุแรงที่ระดับลึกดังภาพที่ 1  
 

 
 



 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนธรณีมหาสมุทรปะทะกัน 
 
        เมื่อเปลือกโลกใตมหาสมุทร ยุบตัวลงเปนรองลึกกนสมุทร (Oceanic 
trench)  น้ําทะเลที่อยูดานบนก็จะไหลยุบตามลงไปดวยดังภาพที่ 2  น้ําทะเลใน
บริเวณขางเคียงมีระดับสูงกวา จะไหลเขามาแทนที่แลวปะทะกัน ทําใหเกิดคลื่น
สะทอนกลับในทุกทิศทุกทาง (เหมือนกับการที่เราขวางกอนหินลงน้ํา) 
 ดังภาพที ่2 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/tsunami/sea_sea_convergent.gif?attredirects=0


 
ภาพที่ 2 การเกิดคลื่นสึนามิ 

        นอกจากสาเหตุจากแผนดินไหวแลว คลื่นสึนามิอาจเกดิขึ้นจากภเูขาไฟระเบิด ภูเขา
ใตทะเลถลม หรืออกุกาบาตพุงชนมหาสมุทร แรงสั่นสะเทือนเชนนีท้ําใหเกิดคลื่นขนาด
ยักษที่มีฐานกวาง 100 กิโลเมตร แตสูงเพียง 1 เมตร เคลือ่นทีด่วยความเร็วประมาณ 700 
– 800 กิโลเมตรตอชัว่โมง เมื่อคลื่นเดนิทางเขาใกลชายฝง สภาพทองทะเลที่ตื้นเขนิทําให
คลื่นลดความเร็วและอัดตัวจนมีฐานกวาง 2 – 3 กิโลเมตร แตสูงถึง 10 – 30 เมตร ดังภาพ
ที่ 3  เมื่อคลื่นสึนามกิระทบเขากับชายฝงจึงทําใหเกิดภัยพิบัติมหาศาล เปนสาเหตุการตาย

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/tsunami/seaflor_collapse.jpg?attredirects=0


ของผูคนจาํนวนมาก เนือ่งมาจากกอนเกดิคลื่นสึนามิเพียงชั่วครู น้ําทะเลจะลดลงอยาง
รวดเร็ว ผูคนบนชายหาดประหลาดใจจึงเดนิลงไปดู  หลังจากนั้นไมนาน คลื่นยักษก็จะ
ถาโถมสูชายฝง ทาํใหผูคนเหลานั้นหนีไมทัน  

 

 
  

ภาพที่ 3 ขนาดของคลื่นสึนามิ 

คลื่นสึนามิบริเวณประเทศไทย 

          สถิติที่ประวัติศาสตรบันทึกไว จะมีการเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญโดยเฉลี่ย
ทุกๆ 15 – 20 ป แตโดยสวนมากแลวจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟก เนื่องจาก
เปนมหาสมุทรที่ใหญที่สุดในโลกมีอาณาเขตปกคลุมครึ่งหนึ่งของเปลือกโลก จึง
มีโอกาสเกิดแผนดินไหวไดมากที่สุด คลื่นสึนามิที่มีขนาดใหญที่สุด มีขนาดสูง
ถึง 35 เมตร ที่เกาะสุมาตรา เกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดของภูเขา
ไฟกรากาตัว เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2426 

          คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที ่26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/tsunami/tsunami_wave.jpg?attredirects=0


เนื่องจากการเกิดแผนดินไหวบริเวณรองลึกซุนดรา (Sundra trench) ซึ่งมีการ
ยุบตัวของเปลือกโลกบริเวณรอยตอของแผนธรณีอินเดีย (India plate) กับแผน
ธรณีพมา (Burma microplate) ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือน 9.1 ริกเตอร โดยมีจุด
เหนือศูนยเกิดแผนดินไหวอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ดัง
ภาพที่ 4  ในเหตุการณนี้มีคนตายทั้งสิ้นมากกวา 226,000 คน ตามชายฝงของ
มหาสมุทรอินเดีย ในจํานวนนี้เปนคนไทยไมนอยกวา 5,300 คน 

 

 
  

ภาพที ่4 จุดกําเนิดคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.47  
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ระบบแจงเตือนคลืน่สึนามิ       
      
        การตรวจจับคลื่นสึนามิไมใชเรื่องงาย  เนื่องจากขณะเกิดขึ้นกลาง
มหาสมุทร  คลื่นสึนามิมีฐานกวางถึง 100 กิโลเมตร แตสูงเพียง 1 เมตร อีกทั้งยัง
มีคลื่นผิวน้ําซึ่งเกิดจากกระแสลม อยูวางซอนขางบนอีก ดังนั้นการสังเกตการณ
จากเครื่องบินหรือดาวเทียมจึงไมสามาถพิสูจนทราบได การตรวจจับคลื่นสึนามิ
จึงทําไดจากการตรวจจับสัญญาณจากทุนลอยและเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือน

เทานั้น    
        ระบบแจงเตือนคลื่นสึนามิระบบแรกของโลกถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากอุบัติภัยที่
หมูเกาะฮาวาย ในป    พ.ศ.2489 ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดตั้ง “ศูนยแจงเตือน
คลื่นสึนามิแปซิฟก” (Pacific Tsunami Warning Center) หรือ PTWC โดยมีติดตั้ง

สถานีตรวจวัดแผนดินไหวจํานวน 50 แหง รอบมหาสมุทรแปซิฟก ระบบทํางาน  

โดยการตรวจจับคลื่นไหวสัน่สะเทือน ซึ่งเดินทางรวดเร็วกวาคลื่นสึนามิ  15 เทา 
ขอมูลที่ตรวจวัดไดจากทุกสถานีถูกนํารวมกัน เพื่อพยากรณหาตําแหนงที่มคีวาม
เปนไปไดที่จะเกิดคลื่นสึนามิ เมื่อคลื่นสึนามิถูกตรวจพบ ระบบจะแจงเตือนเมือง
ที่อยูชายฝง รวมทั้งประมาณเวลาสถานการณที่คลื่นจะเขาถึงชายฝง เพือ่ที่จะ
อพยพประชาชนไปอยูที่สูง และใหเรือที่จอดอยูชายฝงเดินทางสูทองทะเลลึก ณ 
ที่ซึ่งคลื่นสึนาสงไมสงผลกระทบอันใด อยางไรก็ตามระบบเตือนภัยนี้สามารถทํา
การแจงเตือนลวงหนาเพียงไมกี่ชั่วโมงเทานั้น การอพยพผูคนมักทําไดไม
ทันทวงทเีนื่องจากคลื่นสึนามิเดินทางเร็วมาก 
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ภาพที่ 5 ระบบแจงเตือน DART 
 

       ระบบเตือนภัยยุคใหมซึ่งพัฒนาโดย องคการบริหารบรรยากาศและ
มหาสมุทร (NOAA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ DART (ยอมาจาก Deep-ocean 
Assessment and Reporting of Tsunamis) ติดตั้งเซนเซอรวัดแรงสั่นสะเทือนไวที่
ทองมหาสมุทร เซนเซอรเก็บขอมูลแผนดินไหวและสงสัญญานไปยังทุนลอยซึ่ง
อยูบนผิวน้ํา เพื่อรีเลยสัญญาณไปยังดาวเทียม GOES และสงกลับลงบนสถานี
ภาคพื้นอกีทีหนึ่ง (ภาพที ่5) นักวิทยาศาสตรจะนําขอมูลที่ไดมาสรางแบบจําลอง
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อพยากรณแนวโนมการเกิดคลื่นสึนามิ หากผลการ
จําลองและวิเคราะหวามีโอกาสความเปนไปไดจะเกิดคลื่นยักษ ก็จะแจงเตือนไป
ยังศูนยชายฝง เพื่อใหประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ใหรีบอพยพออกจาก
บริเวณทีอ่ันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


