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ภาพผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย 
http://www.oknation.net/blog/hothothot/2014/05/05/entry-1

แผ่นดินไหวเชียงราย ผลกระทบ 
ต่อชุมชน และการจัดการปัญหา8

เหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงถึงขนาด 6.3 ริกเตอร์ เม่ือ 5 พฤษภาคม 2557 ท่ีจังหวัดเชียงรายสามารถรับรู้ 
ได้ถึงแรงส่ันสะเทือนท่ัวท้ังภาคเหนือและภาคอีสานบางส่วน รวมท้ังผู้ท่ีอาศัยในอาคารสูงในกรุงเทพฯ ซึ่งเกิดจาก 

การเคล่ือนตัวของกลุ่มรอยเล่ือนพะเยา แผ่นดินไหวดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน โรงเรียน  
โรงพยาบาล ภาคธุรกิจ โบราณสถาน ถนนและเส้นทางคมนาคมในจังหวัดเชียงราย รวมท้ังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 
แก่ประชาชนถึง 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ลำาปาง และกำาแพงเพชร ภายหลังการเกิด 
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ได้เกิดแรงสั่นสะเทือน (Aftershock) อีกกว่า 1,200 ครั้ง1 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  
ศูนย์อำานวยการเฉพาะกิจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายได้สรุปสถานการณ์พื้นท่ีประสบภัยว่ามีพื้นท่ีประสบภัยพิบัติรวม 
ท้ังส้ิน 7 อำาเภอ 50 ตำาบล 609 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายรวม 8,935 หลังและมีผู้เสียชีวิต 1 คน2 เหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวรุนแรงคร้ังนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนในภาคเหนือรวมท้ังสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ
รอยเลื่อนต่างๆ ของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/
files/001/017/373/original_DSCN6057.JPG?1399392093



66 สุขภาพคนไทย 2558

ยอดฉัตร วัดร่องขุน เอียงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
https://dpmcr.wordpress.com

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที ่จ.เชยีงราย
เหตุการณ์แผ่นดินไหวเม่ือ 5 พฤษภาคม 2557 

เกิดขึ้นเวลา 18.08 น. จากการค�านวณเบ้ืองต้นพบว่า
จุดศูนย์กลางอยู ่บริเวณต�าบลทรายขาว อ�าเภอพาน  
จังหวดัเชยีงราย ความรุนแรง 6.3 ริกเตอร์ อยูท่ี่ความลึก  
7 กโิลเมตรมีความรนุแรงระดับ VIII ตามมาตราเมอร์คลัล่ี)  
ต่อมาส�านกัเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวได้วเิคราะห์ข้อมูลเพิม่เตมิ
พบว่า พิกัดมีการเปลี่ยนแปลงจากต�าแหน่งเดิมประมาณ 
8 กิโลเมตร ที่ระดับความลึก 2 กิโลเมตร ที่ต�าบลจอม
หมอกแก้ว อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แผ่นดินไหว
คร้ังนี้จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวตื้น ท�าให้ประชาชนรู้สึกได้ถึง
ความส่ันไหวในหลายพืน้ท่ีของภาคเหนอืโดยเฉพาะบริเวณ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง น่าน พะเยา 
รวมถึงเลยและหนองคายในภาคอีสาน แม้แต่อาคารสูง
หลายแห่งในกรุงเทพฯ กย็งัรู้สึกส่ันไหว เนือ่งจากกรุงเทพฯ 
ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งมีคุณลักษณะในการขยายแรงส่ัน
สะเทือนของแผ่นดินไหวได้ถึง 3 - 4 เท่า เหตุการณ์ครั้งนี้
ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บมากกว่า 100 คน และ
สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างเป็น
จ�านวนมากในบริเวณกว้าง รวมท้ังก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลง
ของสภาพพืน้ดนิในลักษณะต่างๆ เช่น รอยแยกของพืน้ดนิ 
หลุมยุบ และน�้าผุดขึ้นมากจากบ่อน�้าผิวดิน3 เป็นต้น

รอยเลื่อนในประเทศไทย
ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีพบว่าไทยมีแนวรอย

เลื่อนมีพลังใหญ่ๆ อยู่หลายแนวกว่าสิบแห่ง สามารถจัด
กลุ่มรอยเลื่อนที่ส�าคัญได้ 3 แนว ตามทิศทางการวางตัว
และการเคล่ือนท่ี คือกลุ่มรอยเล่ือนท่ีวางตัวในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเล่ือน 
ท่ีวางตวัในทิศตะวนัตกเฉยีงเหนอื - ตะวนัออกเฉยีงใต้ และ
กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ - ใต4้ โดยส่วนใหญ่
อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตก เช่น รอยเล่ือนแม่จัน
และแม่อิง รอยเล่ือนแม่ทา รอยเล่ือนเถนิ รอยเล่ือนพะเยา  
รอยเล่ือนปัว รอยเล่ือนอุตรดิตถ์ รอยเล่ือนศรีสวัสดิ์ 
เป็นต้น ดังตารางต่อไปนี้

รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

รอยเลื่อน จังหวัด

แม่จันและแม่อิง เชียงราย และเชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน และตาก

เมย ตาก และก�าแพงเพชร

แม่ทา เชียงใหม่ ล�าพูน และเชียงราย

เถิน ล�าปาง และแพร่

พะเยา ล�าปาง เชียงราย และพะเยา

ปัว น่าน

อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

เจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี และราชบุรี

ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี และอุทัยธานี

เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนองและพังงา

คลองมะรุ่ย สุราษฎ์ธานี กระบี่ และพังงา

ผลกระทบต่อชมุชนและการจดัการปัญหา
เหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ

และเสียชวีติ และท�าให้ผู้ท่ีประสบภยัได้รับความเดอืดร้อน
จากการไม่มีท่ีอยู่อาศัยและขาดปัจจัยส�าคัญในการด�ารง
ชีวิต เช่น น�้าดื่ม อาหาร ไฟฟ้า น�้าประปา และสูญเสีย
ทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก อาคารต่างๆ ของภาครัฐ โรงเรียน  
โรงพยาบาล รวมท้ังภาคธุรกิจต่างได้รับความเสียหาย 
ระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ได้รับ
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แผนที่รอยเลื่อนในประเทศไทย 

http://www.dmr.go.th/images/active_fault-2012_table.pdf

http://fanthai.com/?p=99647

ความเสียหาย และเส้นทางคมนาคมช�ารุด ส่วนประชาชน
ในหลายพื้นท่ีต้องด�ารงชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงต่อ
เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวท่ีเกดิขึน้ซ�า้ๆ ในช่วงเวลาท่ีไล่เล่ียกนั 
ท�าให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าพกัอาศยัในบ้านของตนเอง ท่ามกลาง 
ความหวาดกลัวจากข่าวลือต่างๆ เช่น เขื่อนแม่สรวยท่ี 
อาจพังเนื่องจากเกิดรอยร้าว

กรมทรัพยากรธรณี หน่วยงานภาครัฐ และ 
หน่วยงานเอกชนจ�านวนมากได้ลงพื้นท่ีเพื่อฟื้นฟู
และเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ การแจก
ส่ิงของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ การแจก
อุปกรณ์ส�าหรับซ่อมแซมอาคารสถานท่ี เช่น 
ปูน ฝ้าเพดาน และกระเบ้ือง การช่วยเหลือด้าน
ก�าลังทรัพย์ และการส่งก�าลังเจ้าหน้าท่ีเข้าไป

ด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา อาทิ การตรวจตราและ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 

ร้ือถอนซากปรักหักพัง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
และเยียวยาสุขภาพจิตเพื่อบรรเทาความหวาดวิตกของ 
ผู้ประสบภัย เป็นต้น5
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ในพื้นท่ีเม่ือเกิดภัย และเฝ้าระวังส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่  
เช่น ป้ายโฆษณา และเขื่อน อีกท้ังประชาสัมพันธ์ให ้
ผู้อยูอ่าศยับริเวณหน้าผาและท่ีลาดเชงิเขาระมัดระวงัพืน้ท่ี
ท่ีอาจเกิดแผ่นดินถล่ม หากพบความเส่ียงก็ต้องส่ังการ 
ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นท่ีเส่ียงภัยทันที และตั้ง 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนดังกล่าวด้วย6

บทส่งท้าย
แม้ว่าในประเทศไทยจะมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

เหตกุารณ์แผ่นดนิไหว ตลอดจนแผนแม่บทและแผนปฏบัิติ
การอยูม่ากมาย แต่การเกดิแผ่นดนิไหวกย็งัเป็นส่ิงท่ีไม่อาจ
ท�านายได้อย่างแม่นย�า ประชาชนเองจึงควรตั้งตนอยู่บน
ความไม่ประมาท หมั่นหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาตอิยูเ่สมอ และมีสติพร้อมท่ีจะรับมือหากต้อง
เผชิญกับสถานการณ์อันตรายอย่างไม่คาดฝัน ส่ิงนี้เอง 
จะช่วยลดโอกาสการเป็นผู้ประสบภยั อีกท้ังยงัน�าพาให้เกดิ
ความปลอดภัยอย่างสูงท่ีสุดแก่ตนเองและสังคม ส่วน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก็ต้องก�าชับและก�ากับการก่อสร้าง
บ้านเรือนและส่ิงปลูกสร้างท่ีสามารถรับสถานการณ ์
แผ่นดินไหวได้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ และเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหา
และช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภยัหากเกดิเหตดัุงกล่าวขึน้

การเตรยีมพร้อมรบัมอื 
เหตกุารณ์แผ่นดินไหวในอนาคต

เหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีภาคเหนือหรือพื้นท่ีอ่ืนๆ 
บริเวณใกล้รอยเล่ือนมีโอกาสเกิดขึ้นอีกในอนาคต และ 
อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงหากไม่มีการเตรียมพร้อม
รับมือที่ดีทั้งในระดับภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
เพื่อเป ็นการเตรียมความพร ้อม กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจึงมีนโยบายเตรียมความพร้อมตั้งแต่
กระบวนการด�าเนินการก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและ 
หลังเกดิภยั ทุกจังหวดัท่ีมีรอยเล่ือนแผ่นดนิไหวท่ีมีพลังจะ
ต้องเตรียมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัจากแผ่นดนิไหว
และอาคารถล่ม เช่นการประเมินความเส่ียงและการจัดท�า
บัญชีหมู่บ้านและชุมชนท่ีมีความเส่ียง การเผยแพร่และ
เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
การปฏบัิตตินเม่ือเกดิแผ่นดนิไหวและอาคารถล่ม ส่วนกรม
อุตนุยิมวทิยาและกรมทรัพยากรธรณีคงต้องถอดบทเรียน
แผ่นดนิไหวคร้ังนี ้ เพราะมีหลายอย่างท่ีไม่เป็นไปตามความรู้ 
ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
สาเหต ุโอกาส รวมท้ังแนวทางการรับมือให้กบัภาคประชาชน  
นอกจากนี้ ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องประเมินและระบุระดับความเส่ียงของ 
ส่ิงก่อสร้าง ความเสียหายของถนน สะพาน สถานท่ีราชการ  
วัด โบราณสถาน โรงเรียน อาคารส่ิงปลูกสร้าง ฯลฯ  
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