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บทคัดย่อ 
 

 ในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหว

สะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ บริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า ด้วยระเบียบวิธี 

พื้นที่-เวลา-ความยาวแนวพังทลาย (Region-Time-Length, RTL) โดยใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวหลัก 

(Main shock) จากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2016 ที่

มีขนาดแผ่นดินไหว ≥ 3.5 ซึ่งจากการตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติพบว่าข้อมูลดังกล่าวมีความ

ครบถ้วนสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงของค่า RTL ในแต่ละช่วงเวลาแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัว

ของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ห่างกันมากข้ึน และจ านวนแผ่นดินไหวเกิดน้อยลง

อย่างผิดปกติ ที่ระดับ RTL ≤ -0.5 ซึ่งสามารถตรวจพบก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณ

ชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า ประมาณ 1 เดือนถึง  1.3 ปี   
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ABSTRACT 
 

 In this study, the seismicity pattern changes prior to major earthquake in the 

Thailand-Laos-Myanmar Border Region were investigated statistically according to the 

Region-Time-Length (RTL) algorithm. The utilized earthquake catalogue is occupied by 

the Thai meteorological department (TMD). The seismicity data were screened 

statistically with mainshock earthquakes of M ≥ 3.5 reported during 2000–2016 being 

defined as the completeness database. According to the temporal investigation, the RTL 

reveal anomalous seismic quiescence, i.e., normalized RTL ≤ -0.5, with in 1 month to 

1.3 years before the following major earthquake in the Thailand-Laos-Myanmar Border 

Region.   
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1. บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของ

แผ่นเปลือกโลกระหว่างแผ่นอินโด-ออสเตรเลีย แผ่นยูเรเชีย แผ่นฟิลิปปินส์และแผ่นแปซิฟิก

ตะวันตก ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นยูเรเชียและล้อมรอบด้วย อันดามัน ทรัสต์ (Andaman 

Thrust) ทางทิศตะวันตก ซุนดา อาร์ค (Sunda Arc) ทางทิศใต้ และ ฟิลิปปินส์ เทรนส์ 

(Philippines Trench) ในทิศตะวันออก แผ่นดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศไทยส่วนมากจะเกิดที่

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก แต่เนื่องจากว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนดินอ่อน ซึ่งมีคุณสมบัติในการ

ขยายสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงของกรุงเทพสามารถรู้สึกถึง

การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทยจะแบ่งเป็นแผ่นดินไหวที่

เกิดภายในประเทศไทยและภายนอกประเทศไทย แผ่นดินไหวที่เกิดข้ึนภายนอกประเทศไทย

ส่วนมากจะเกิดจากแนวมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณเกาะสุมาตรา ทะเลอันดามัน ประเทศ

พม่า ทางตอนใต้ของประเทศจีน ประเทศลาว และ ประเทศเวียดนาม  ส่วนการเกิดแผ่นดินไหว

ภายในประเทศไทยจะเกิดตามแนวรอยเลื่อนมีพลังที่กรมทรัพยากรธรณีได้ท าการส ารวจพบว่า

ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนมีพลังภายในประเทศ 14 รอยเลื่อน 

ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากว่าประเทศไทย

ไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกซึ่งเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสูง ใน

ประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กและขนาดกลางบริเวณรอยเลื่อนมีพลังในภาคเหนือ ภาค

ตะวันตกและภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทยเกิดจากภายนอก

ประเทศเช่น แผ่นดินไหวที่เกิดข้ึนจากประเทศอินโดนีเซีย หมู่เกาะอันดามัน ประเทศพม่า ทาง

ตอนใต้ของประเทศจีน ประเทศลาว และ ประเทศเวียดนาม  เป็นต้น (รูปที่ 1.1) ตัวอย่าง

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เช่น 

- แผ่นดินไหวเชียงราย พ.ศ. 2557 

 แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยมีเครื่องมือตรวจวัดได้เกิดข้ึนที่

ภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวค านวณศูนย์กลางในเบ้ืองต้นพบว่ามีจุด
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ศูนย์กลางอยู่บริเวณอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ละติจูด 19.685 ºN    ลองจิจูด 99.687 ºE 

ขนาดแผ่นดินไหว 6.3 ความลึก 7 กิโลเมตร ความรุนแรงระดับ VIII ตามมาตราเมอร์คัลลี่ 

แผ่นดินไหวครั้งนี้จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวตื้น ประชาชนรู้สึกสั่นไหวได้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนอื

โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง น่าน พะเยา รวมถึงจังหวัดเลยและ

หนองคาย ในภาคอีสาน อาคารสูงในกรุงเทพมหานครรู้สึกสั่นไหวหลายแห่งเนื่องจากกรุงเทพ

ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งมีคุณลักษณะในการขยายแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ถึง 3-4 เท่า  

 

 

รูปที่ 1.1 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง 
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 จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บมากกว่า 100 คน พบความเสียหาย

เกิดข้ึนแก่บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นจ านวนมากและเป็นบริเวณกว้าง (รูปที่ 1.2 และ 1.3) มี

การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินต่างๆ เช่น รอยแยกของพื้นดิน หลุมยุบ และน้ าผุดข้ึนมาก

จากบ่อน้ าผิวดิน 

 

รูปที่ 1.2 เศียรของพระพุทธรูปหลุดออกจากองค์พระและแตกหักเมื่อหล่นลงพื้น  
(ที่มา : www.oknation.net) 

 

 

รูปที่ 1.3 สภาพเมรุเผาศพ ที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  พังทลายลงมา หลังเกิด
แผ่นดินไหว (ที่มา : www.oknation.net) 
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รูปที่ 1.4 สภาพโรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผนังกั้นห้องได้รับความเสียหาย 
 

 

รูปที่ 1.5 สภาพบ้านเรือน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หลังเกิด
แผ่นดินไหว 
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รูปที่ 1.6 ถนนในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีรอยแยกขนาดใหญ่                          
(ที่มา : http://www.thairath.co.th) 

 
- แผ่นดินไหวพม่า พ.ศ. 2554 

 แผ่นดินไหวที่เมืองทาร์เลย์ (Tarlay) ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 

เวลา 20.55 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ขนาด 6.8 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดที่ละติจูด 

20.705 องศาเหนือ และ 99.949 องศาตะวันออก ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในภาคตะวันออก

ของประเทศพม่าและทางภาคเหนือของประเทศไทย พบรอยแยกขนาดใหญ่บนถนนในบริเวณ

ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (รูปที่ 1.7) ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดข้ึนในบริเวณวัดทั้งใน

ประเทศพม่าและประเทศไทย (รูปที่ 1.8 และ 1.9) โครงสร้างของตึกหลายแห่งในต าบลแม่สาย 

จังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหาย (รูปที่ 1.10) และอาคารสูงมากกว่า 10 ชั้น ใน

กรุงเทพมหานครสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในครั้งนี้ นอกจากนี้พบการเกิดสภาพดิน

เหลวตัวในพื้นที่นาข้าวของต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย (รูปที่ 1.11) ถือว่าเหตุการณ์

แผ่นดินไหวครั้งนี้ เป็นหนึ่งในพิบัติภัย ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย  
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รูปที่ 1.7 ถนนในประเทศพม่า มีรอยแยกขนาดใหญ่ (ที่มา : PHYO Maung Maung)                                                     
 

 

รูปที่ 1.8 วัดในประเทศพม่าเสียหาย (ที่มา : PHYO Maung Maung)                                                     
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รูปที่ 1.9 ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับเจดีย์ในต าบลเชียงแสน จงัหวัดเชียงราย (ที่มา : T. 
Ornthammarath)                                                     

 

 

รูปที่ 1.10 ความเสียหายเนื่องจากน้ าหนักถ่ายเทจากผนงัก่ออิฐฉาบปูนในจังหวัดเชียงราย 
(ที่มา : T. Ornthammarath)                                                     

 

 

รูปที่ 1.11 สภาพดินเหลวตัวและถนนเสียหายในพื้นที่นาข้าวของต าบลแม่สาย จังหวัด
เชียงราย (ที่มา : T. Ornthammarath)                                                     
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- แผ่นดินไหวลาว พ.ศ. 2550 

 แผ่นดินไหวประเทศลาว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เวลา 15.56 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) ขนาด 6.3 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดที่ละติจูด 20.503 องศาเหนือ และ 

100.732 องศาตะวันออก ความลึก 9 กิโลเมตร ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในประเทศลาวและทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย มีโครงสร้างของตึกหลายแห่งในต าบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เสียหาย เกิดรอยร้าวในตัวพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (รูปที่ 1.12) และมีรอยร้าว

ของเสาอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย (รูปที่ 1.13) ตึก

และอาคารสูงในกรุงเทพมหานครสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ได้  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.12 รอยร้าวในตัวพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ที่มา : บุรินทร์  
เวชบรรเทิง)                                                     

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.13 รอยแตกร้าวของเสาอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  
จ.เชียงราย (ที่มา : บุรินทร์ เวชบรรเทิง)                                                     
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 นอกจากนี้ยังพบรอยเลื่อนมีพลัง (Active fault) ในประเทศไทย ที่พบหลักฐานว่าเคย

เกิดการเลื่อนหรือขยับตัวมาแล้วในช่วง 10,000 ปี ซึ่งบริเวณรอยเลื่อนมีพลังนี้จะพบ

แผ่นดินไหวบ่อยครั้ง รอยเลื่อนมีพลังมีโอกาสที่จะขยับตัวได้อีกในอนาคต หน่วยงานที่

รับผิดชอบในการขุดส ารวจรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยได้แก่กรมทรัพยากรธรณี  กลุ่มรอย

เล่ือนมีพลังในประเทศไทยมีทั้งหมด 14 กลุ่ม ดังนี้ (รูปที่ 1.14) 

 

รูปที่ 1.14 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี)                                                     
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1. กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน 

รอยเลื่อนนี้วางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออก ซึ่งค่อนข้างบิดเอียงลงทิศใต้ และข้ึนทิศ

เหนือเล็กน้อย มีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตรพาดผ่านตั้งแต่อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่จัน อ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย และต่อเนื่องไปใน สปป.ลาว มีแหล่งน้ าพุร้อนปรากฏตลอดความยาวของรอยเลื่อนนี้ 3 

แห่ง แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่วัดได้ตามแนวรอยเลื่อนนี้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 มี 

ขนาด 6.3 (Mw)* มีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดในพื้นที่สปป.ลาวมีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัว

ของรอยเลื่อนแม่จันในส่วนของสปป.ลาว ท าให้ผนังอาคารหลายหลังในจังหวัดเชียงรายได้รับ

ความเสียหายและที่เสียหายมากบริเวณเสาอาคารเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.0 - 4.0 

จ านวน 10 ครั้ง และมีขนาด 4.0 - 4.5 จ านวน 3 ครั้ง บริเวณบ้านเวียงหนองหล่ม (เชื่อว่าเป็น

เมืองโยนกนคร) ที่ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่

ระหว่างตอนปลายของรอยเลื่อน 2 แนวที่วางตัวเหลื่อมกัน พบซากอิฐโบราณของฐานเจดีย์

จ านวนมาก จมอยู่ในหนองน้ าขนาดใหญ่และโผล่ข้ึนมาให้เห็นในฤดูแล้ง ซึ่งลักษณะของหนอง

น้ านี้เกิดจากการยุบตัวอันเนื่องจากการเลื่อนตัวสัมพันธ์กันของสองรอยเลื่อน เมื่อหาอายุของ

ก้อนอิฐโบราณเหล่านี้ได้อายุประมาณ 1,000 ปี ท าให้อนุมานได้ว่ามีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ 

เกิดข้ึนบริเวณนี้ไม่เกนิหนึง่พันปีล่วงมาแล้ว 

2. กลุ่มรอยเลื่อนแม่อิง 

รอยเลื่อนนี้มีแนวการวางตัวอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่

อ าเภอเทิง อ าเภอขุนตาล อ าเภอเชียงของ อ าเภอเวียงแก่น ของจังหวัดเชียงราย ยาวต่อเนื่อง

เข้าไปใน สปป.ลาว มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาเคย

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.0 – 4.1 จ านวน 5 ครั้ง โดยเฉพาะแผ่นดินไหวขนาด 4.1 เมื่อวันที่ 25 

มีน าคม 2554  ปร ะชาชนในหลายอ า เภอรู้ สึ ก ไ ด้ถึ งแ ร ง สั่ น ส ะ เทื อนของพื้ น ดิน 

3. กลุ่มรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน 

รอยเลื่อนนี้มีแนวการวางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ เริ่มตั้งแต่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผ่าน

อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอแม่สะเรียง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อเนื่องลงมาถึง

บริเวณทิศเหนือของอ าเภอท่าสองยาง ของจังหวัดตาก มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร 

ธรณีสัณฐานที่ปรากฏเด่นชัดมากในพื้นที่อ าเภอแม่สะเรียงเป็นลักษณะทางน้ าแบบหุบเขารู ป
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แก้วไวน์ (Wine glass valley) ซึ่งแสดงว่าพื้นที่มีการยกตัวอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่ง

ส่งผลให้ทางน้ ากัดเซาะลึกลงด้านล่างมากกว่ากัดเซาะด้านข้าง แนวรอยเลื่อนนี้มีแผ่นดินไหว

ขนาดเล็กและปานกลางเกิดข้ึนหลายครั้ง ที่ส าคัญเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532 เกิด

แผ่นดินไหวขนาด 5.1 มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศพม่า ประชาชนรู้สึกถึงความ

สั่นสะเทือนได้ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ 

4. กลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา 

เป็นกลุ่มรอยเลื่อนที่มีหลายส่วนรอยเลื่อนแยกเป็นเขตๆ เมื่อดูภาพรวมแล้วคล้ายอักษร

ตัวเอส (S-shape) ซึ่งแต่ละเขตรอยเลื่อนมีลักษณะการเลื่อนตัวที่แตกต่างกัน เริ่มจากการวางตัว

ในทิศเหนือ-ใต้ในพื้นที่อ าเภอพร้าว ผ่านลงมาในเขตอ าเภอดอยสะเก็ต ของจังหวัดเชียงใหม่ มี

การเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติ แล้วบิดไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ในพื้นที่อ าเภอสันก าแพง มีการ

เลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนระนาบเหลื่อมขวา แล้ววกมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนานตามล าแม่น้ า

ทา ในพื้นที่อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน มีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนระนาบเหลื่อมซ้าย มีความ

ยาวรวมทั้งหมดประมาณ 100 กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้ปรากฏน้ าพุร้อนหลายแห่ง เช่นน้ าพุร้อนสัน

ก าแพงซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กบ่อยครั้ง ส่วนเหนือของรอยเลื่อนใน

เขตอ าเภอพร้าว ยังคงมีแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางเกิดข้ึนเป็นประจ า ลักษณะธรณี

สัณฐานของรอยเลื่อนกลุ่มนี้ คือ ผาสามเหลี่ยม ตะพักรอยเลื่อน และธารเหลื่อม ปรากฏอย่าง

ชัดเจนตลอดแนว เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งส าคัญเกิดข้ึนเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 มี

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยขนาดแผ่นดินไหว 5.1 

แรงสั่นสะเทือนท าให้บ้านเรือนมีผนังร้าวในหลายอ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หากย้อนหลังไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2538 พบว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.2 มีศูนย์กลาง

แผ่นดินไหวอยู่ที่อ าเภอพร้าว ประชาชนรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนได้ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 

ล าพูน ล าปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน 

5. กลุ่มรอยเลื่อนเถิน 

มีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านเชิงเขา

บริเวณรอยต่อระหว่างแอ่งแพร่ และแอ่งล าปาง คือรอยเลื่อนพาดผ่านตั้งแต่อ าเภอเมืองแพร่ ลง

มาสู่พื้นที่อ าเภอสูงเม่น อ าเภอลองและอ าเภอวังชิ้น ของจังหวัดแพร่ แล้วยาวต่อเนื่องลงมาใน

พื้นที่อ าเภอแม่ทะ อ าเภอสบปราบ และอ าเภอเถิน ของจังหวัดล าปาง มีความยาวทั้งหมด

ประมาณ 130 กิโลเมตร กลุ่มรอยเลื่อนนี้แสดงลักษณะธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีสัณฐานที่
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แสดงถึงการเลื่อนตัวครั้งใหม่ๆเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดหน้าผาชันหลายแห่ง การเลื่อนตัวครั้ง

ใหม่ๆอยู่บริเวณขอบแอ่งตะกอนด้านล่างใกล้ที่ราบลุ่ม จากภาพดาวเทียมเห็นลักษณะผา

สามเหลี่ยมที่เรียงรายหลายลูกต่อเนื่องกันเป็นแนวยาวที่ชัดเจนมากอยู่ที่บริเวณด้านทิศ

ตะวันออกของอ าเภอสบปราบ และการเลื่อนตัวตามแนวระนาบก็พบหลักฐานชัดเจนจากการหัก

งอของทางน้ าหลายสาขาไปในทิศทางเดียวกัน ดังเช่นพื้นที่บ้านมาย อ าเภอแม่ทะ จังหวัด

ล าปาง ทางน้ าที่ตัดผ่านรอยเลื่อนบริเวณนี้ถูกตัดในลักษณะเหลื่อมซ้าย โดยมีระยะของการ

เลื่อนตัวประมาณ 500 เมตร หากนับย้อนหลังไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่าเกิดแผ่นดินไหวใน

พื้นที่ของกลุ่มรอยเลื่อนเถิน ด้วยขนาด 3.0-5.0 จ านวนมากกว่า 20 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่

เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยมาก 

6. กลุ่มรอยเลื่อนปัว 

มีทิศทางการวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีมุมเอียงเทไปทางทิศตะวันตก จัดเป็นรอย

เลื่อนปกติ เป็นรอยเลื่อนที่มีการวางตัวเป็นแนวยาวรายรอบด้านทิศตะวันออกของแอ่งปัวเป็น

ส่วนใหญ่ เริ่มตั้งแต่บริเวณรอยต่อของประเทศไทย-สปป.ลาว เรื่อยลงมาในพื้นที่ของอ าเภอทุ่ง

ช้าง อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอปัว และต่อเนื่องถึงอ าเภอสันติสุข ของจังหวัดน่าน มีความยาวรวม

ทั้งหมดประมาณ 110 กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนรอยเลื่อนคือ ส่วนรอยเลื่อนทุ่ง

ช้าง ส่วนรอยเลื่อนปัว และส่วนรอยเลื่อนสันติสุข      หากสืบค้นข้อมูลในอดีตพบว่าเคยเกิด

แผ่นดินไหวขนาด 6.5 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2478 ในบริเวณรอยต่อของประเทศไทย-สปป.

ลาวซึ่งเชื่อว่าเป็นอิทธิพลของการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนปัว 

7. กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ 

มีแนวการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีมุมเอียงเทไปทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือมีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน

ตั้งแต่อ าเภอฟากท่า ยาวลงมาในอ าเภอน้ าปาด อ าเภอทองแสนขัน ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ

ต่อเนื่องถึงอ าเภอพิชัย ของจังหวัดพิษณุโลก และเมื่อสืบค้นข้อมูลพบว่าเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2541 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก มีศูนย์กลางเกิดอยู่บริเวณ

อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาชนรู้สึกได้หลายอ าเภอรวมทั้งอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

8. กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา 

 เป็นรอยเลื่อนที่มีสองส่วนรอยเลื่อน และมีแนวการวางตัวแตกต่างกัน และแยกออกจาก

กันชัดเจน โดยรอยเลื่อนทางด้านซีกใต้มีการวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือ -ใต้ ค่อนมาทางทิศ
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ตะวันตกเฉียงเหนือ         ซึ่งปรากฏอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของขอบแอ่งพะเยาบริเวณเขต

รอยต่อระหว่างอ าเภอพาน ของจังหวัดเชียงราย   อ าเภอเมืองของจังหวัดพะเยา และอ าเภอวัง

เหนือของจังหวัดล าปาง ส่วนรอยเลื่อนนี้มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร    แสดงลักษณะของ

ผารอยเลื่อนหลายแนวและต่อเนื่องเป็นแนวตรงหันหน้าไปทิศตะวันออกบริเวณ อ าเภอวังเหนือ

มีผารอยเลื่อนที่สูง 200 เมตร ทางน้ าสาขาต่างๆ ที่ตัดผ่านผารอยเลื่อนนี้  แสดงร่องรอยกัดเซาะ

ลงแนวด่ิงลึกมากจนถึงชั้นดินดาน ซึ่งแสดงว่ารอยเลื่อนยังคงมีพลังไม่หยุดนิ่งจวบจนปัจจุบันนี้ 

ซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และเกิดความเสียหายมากที่สุดที่ประเทศไทย

ประสบกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว คือเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. มีจุด

ศูนย์กลางอยู่บริเวณ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีขนาด 6.3  ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจาก

การเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา  ซึ่งเป็นหนึ่งของรอยเลื่อนมีพลังในภาคเหนือ การเกิด

แผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงและเกิดข้ึนใกล้แหล่งชุมชน ก่อให้เกิดความเสียหายของสิ่ง

ปลูกสร้างเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นความเสียหายด้านอาคารสถานที่ โบราณสถาน สถานที่

ราชการ เส้นทางคมนาคมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 

7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง และก าแพงเพชร  ศูนย์

อ านวยการเฉพาะกิจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายได้สรุปสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยเมื่อวันที่ 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่ามีพื้นที่ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งสิ้น 7 อ าเภอ 50 ต าบล 609 

หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายรวม 8,935 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 คน นอกจากนี้ในอดีตยังเคยเกิด

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2537 มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย มีความรุนแรงขนาด 5.2 ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับโรงพยาบาล

อ าเภอพานจนต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ รวมทั้งส่งผลกระทบกับวัด และโรงเรียนต่างๆในอ าเภอพาน 

นอกจากนี้ยังมีแผ่นดินไหวเกิดข้ึนอีกหลายครั้งในปี พ.ศ. 2538 และ 2539 ในพื้นที่จังหวัด

พะเยา และจังหวัดเชียงราย  

9. กลุ่มรอยเลื่อนเมย 

รอยเลื่อนนี้ไม่ได้ต่อเนื่องมาจากรอยเลื่อนสะแกง ในเขตสหภาพพม่า รอยเลื่อนเมย

เริ่มต้นปรากฏในพื้นที่สหภาพพม่ายาวต่อเนื่องเข้ามาในเขตประเทศไทยบริเวณล าน้ าเมย ที่

บ้านท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียง

ใต้ พาดผ่านอ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอวังเจ้า ของ

จังหวัดตาก อ าเภอโกสัมพีนคร และอ าเภอคลองลาน ของจังหวัดก าแพงเพชร มีความยาวรวม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
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ประมาณ 260 กิโลเมตร ธรณีสัณฐานที่ส าคัญที่พบคือ ธารเหลื่อม สันกั้น หุบเขาเส้นตรง และผา

รอยเลื่อน หลักฐานของธารเหลื่อมปรากฏชัดเจนที่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านท่า

สองยาง ของอ าเภอท่าสองยาง ล าห้วยขนาดเล็กถูกตัดให้หักเหลื่อมเป็นระยะทาง  500 เมตร 

และบ่งบอกว่าเป็นรอยเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวา การเลื่อนตัวของรอยเลื่อนเมยก่อให้เกิด

แผ่นดินไหวครั้งส าคัญในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2518 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 

5.6 มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บ้านท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง ประชาชนรับรู้ถึง

แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายจังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

10. กลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ 

 เป็นรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตกของประเทศไทย มีความยาวประมาณ 220 

กิโลเมตร เริ่มต้นพาดผ่านพื้นที่ของสหภาพพม่าต่อเนื่องเข้าเขตประเทศไทยในพื้นที่อ าเภออุ้ม

ผาง ของจังหวัดตาก  อ าเภอทองผาภูมิ ของจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง 

อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ต่อเนื่องมาอ าเภอศรีสวัสด์ิ อ าเภอหนองปรือ และอ าเภอบ่อ

พลอย ของจังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภอด่านช้างของจังหวัดสุพรรณบุรี รอยเลื่อนนี้วางตัว

ขนานมากับล าแม่น้ าแควใหญ่ จากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวพบว่าเมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2526 ได้เกิดแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่เหนืออ่างเก็บน้ าเข่ือนศรีนครินทร์ ใกล้ล าห้วย

แม่พลู เกิดข้ึนตามแนวรอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ ด้วยขนาด 5.9 แรงสั่นสะเทือนถึงกรุงเทพมหานคร 

และมีแผ่นดินไหวตามเกิดข้ึนอีกมากกว่าร้อยครั้ง 

11. กลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ 

เป็นรอยเลื่อนที่เริ่มปรากฏข้ึนในเขตสหภาพพม่าเข้าสู่ตะเข็บชายแดนประเทศไทย

บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ อ าเภอสังขละบุรี พาดผ่านอ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอศรีสวัสด์ิ อ าเภอ

เมืองกาญจนบุรี และสิ้นสุดบริเวณอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวางตัวขนาน

กับล าแม่น้ าแควน้อย มีความยาวรวมประมาณ 200 กิโลเมตร หลักฐานทางธรณีสัณฐานได้แก่ 

ธารเหลื่อม ผารอยเลื่อน ธารหัวขาด สันกั้น หนองหล่ม พุน้ าร้อน และผาสามเหลี่ยม ซึ่งบ่งชี้ว่า

รอยเลื่อนนี้เลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวาและตามแนวด่ิงแบบรอยเลื่อนย้อน 

12. กลุ่มรอยเลื่อนระนอง 

รอยเลื่อนระนองวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่ในทะเล

อันดามันขึ้นแผ่นดินที่อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และผ่านจังหวัดระนอง 

จังหวัดชุมพร และต่อเนื่องไปในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมาลงอ่าวไทยบริเวณทิศ
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ตะวันออกของอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 300 

กิโลเมตร มีรายงานแผ่นดินไหวเกิดข้ึนในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2549 มีขนาด 4.1-

4.7 จ านวน 6 ครั้ง และในวันที่ 8 ตุลาคม 2549 มีขนาด 5.0 จ านวน 1 ครั้ง ประชาชนในหลาย

ท้องที่รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดิน ได้แต่ อ าเภอหัวหิน อ าเภอสามร้อยยอด อ าเภอกุย

บุรี อ าเภอปราณบุรี อ าเภอบางสะพาน อ าเภอทับสะแก ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ าเภอ

ชะอ า อ าเภอท่ายาง ของจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 

2555 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดข้ึนในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ขนาด 4.0 

ประชาชนรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่ ต าบลเขานิเวศน์ ต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด

ระนอง 

13. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย 

รอยเลื่อนนี้วางขนานกับกลุ่มรอยเลื่อนระนอง เป็นกลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระนาบแบบ

เหลื่อมซ้าย และเลื่อนตัวในแนวด่ิงแบบรอยเลื่อนย้อน แนวรอยเลื่อนนี้เริ่มปรากฏในทะเลอันดา

มันบริเวณทิศตะวันออกของภูเก็ต และเกาะยาว ในบริเวณอ่าวพังงา รอยเลื่อนยาวต่อเนื่องข้ึน

บกบริเวณล าคลองมะรุ่ย อ าเภอทับปุด อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอท้ายเหมือง ของจังหวัดพังงา 

พาดผ่านต่อเนื่องไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมความยาวเฉพาะส่วนบนแผ่นดินประมาณ 140 

กิโลเมตร ซึ่งในเขตอ าเภอไชยานี้มีแหล่งน้ าพุร้อนหลายแห่งไหลข้ึนมาตามแนวรอยเลื่อนนี้ 

แผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนนี้เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 อ าเภอพระแสง จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ขนาด 4.1 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 เกิดแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อ าเภอ

ถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาด 4.3 และล่าสุดได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 บริเวณนอกชายฝั่งทาง

ทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 แผ่นดินไหวทั้งสองครั้งนี้ท าให้

บ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วนหลายหลัง ประชาชนทั่วทั้งเกาะภูเก็ตรู้สึกได้ถึง

แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

14. กลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ 

วางตัวในทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งขนาบสองข้างของแอ่งเพชรบูรณ์ ที่มีการเอียงเทเข้าหากลาง

แอ่งทั้งสองด้าน มีลักษณะการเลื่อนแบบรอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนนี้พาดผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ มี

ความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร หากตรวจสอบข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวพบว่าเมื่อวันที่ 12 

ตุลาคม 2533 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 ประชาชนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอ าเภอหล่มสัก 

และอ าเภอหล่มเก่า 
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เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ถือเป็นแผ่นไหวขนาดใหญ่ที่สุด

ที่เคยเกิดข้ึนในประเทศไทยที่สามารถตรวจวัดได้จากเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรม

อุตุนิยมวิทยา และเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้น ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ท าให้เกิด

ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง ตึกหรืออาคารบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดรุนแรงดังกล่าวเกิดข้ึนในบริเวณกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งมีศักยภาพ

ในการเกิดแผ่นดินไหวขนาดสูงสุด 6.6 (Fenton และคณะ, 2003) และยังพบว่ากลุ่มรอยเลื่อน

ดังกล่าวเคยท าให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5 มาแล้วในอดีตซึ่งท าให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูก

สร้างในบริเวณดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบรอยเลื่อนโดยรอบอีก 5 กลุ่มรอยเลื่อนคือ กลุ่ม

รอยเลื่อนแม่จันทางทิศเหนือ กลุ่มรอยเลื่อนแม่อิงและกลุ่มรอยเลื่อนปัวทางทิศตะวันออก กลุ่ม

รอยเลื่อนแม่ทาทางทิศตะวันตกและกลุ่มรอยเลื่อนเถินทางทิศใต้ (รูปที่ 1.15) ซึ่งจากสภาพทาง

ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีวิทยาประเทศไทย ก าหนดให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิด

แผ่นดินไหวใหญ่ในอนาคตที่มีความรุนแรงระดับ VII ตามมาตราเมอร์คัลลี (Modified Mercalli 

Intensity Scale, MMI) ในคาบเวลา 50 ปี ซึ่งอยู่ในระดับที่รุนแรงมาก และส่งผลกระทบต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
 

 

รูปที่ 1.15 แสดงกลุ่มรอยเลื่อนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง 
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การศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือน (Seismicity pattern change) ในบริเวณพื้นที่

ศึกษา (รูปที่ 1.16) ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในอดีตมีความส าคัญมาก เพื่อให้ทราบ

ถึงพฤติกรรมแผ่นดินไหวก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย

และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถเฝ้าระวังและติดตามพื้นที่ที่มีพฤติกรรมแผ่นดินไหวหรือมีการ

เปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนในลักษณะเดียวกับที่วิเคราะห์ได้ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่

ในอดีต เพราะจะถือว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงและมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เช่นเดียวกับที่

เคยเกิดข้ึนมาแล้วในดดีต 

 

1.2 วัตถุประสงคข์องการศึกษาและขอบเขตของการวิจัย 

1.2.1 วัตถุประสงค ์

 - ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย - 

ลาว-พม่า 

 - ประเมินผลการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผน่ดินไหวใหญ่ในอดีต บริเวณ

ชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า  

 

รูปที่ 1.16 แสดงพื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ (a) บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยและพรมแดน
ประเทศลาวและประเทศพม่า (กรอบสีด า) (b) รายละเอียดบริเวณพื้นที่ศึกษา เส้นสี
เทาแสดงแนวรอยเลื่อนในบริเวณพื้นที่ศึกษา ดาวสีด าแสดงต าแหน่งเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาดมากกว่า 6 ในอดีต สี่เหลี่ยมสีด าแสดงเมืองที่ส าคัญ สามเหลี่ยมสี
ด าแสดงเข่ือนที่ส าคัญตามแนวแม่น้ าโขง (เส้นสีขาว)   
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1.2.2 ขอบเขตของการวิจัย  

 ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนในเชิงพื้นที่และเวลา ก่อนเกิดเหตุการณ์

แผ่นดินไหวใหญ่ ระหว่าง ละติจูด 16  N – 23  N และลองจจิูด 96  E - 103  E ครอบคลุม

บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ชายแดนประเทศลาวและประเทศพม่า ดังรูปที่ 1.16 โดยใช้

ข้อมูลแผ่นดินไหวจากฐานข้อมูลแผ่นดนิไหวของกรมอุตนุิยมวิทยาในช่วงปี ค.ศ. 1998-2016 

 

1.3 เน้ือหาของเรื่องที่เคยมีผู้ท าการวิจัยมาก่อน 

ปัจจุบันมีการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านแผ่นดินไหวหลากหลาย

รูปแบบ แต่โดยสรุปเป้าหมายสูงสุดของนักวิจัยนั้นตั้งอยู่บนจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการที่

จะเข้าใจให้มากที่สุดถึงกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งมีกลไกลและสาเหตุการเกิดที่ซับซ้อน 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการท านายการเกิดแผ่นดินไหวที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งวิธีการหรือ

แนวคิดเกี่ยวกับการท านายแผ่นดินไหวก็เริ่มมีหลากหลายมากข้ึนในปัจจุบัน (ตารางที่ 1.1) 

 

ตารางที่ 1.1 แนวคิดการท านายแผ่นดินไหวที่มีการน าเสนอในปัจจุบัน 

                  วิธีการ อ้างอิง 

1. ระยะยาว (หลายปี)  

 Paleo-seismology McCalpin (1996) 

 Historical review Stirling และ Petersen (2006) 

 Seismic hazard analysis  Kramer (1996) 

2. ระยะปานกลาง (หลายเดือน-ปี)  

 F-M distribution Nuannin และคณะ (2005) 

 Fractal dimension Maryanto และ Mulyana (2008) 

 Coulomb stress failure Bufe (2006) 

3. ระยะสั้น (หลายวัน-เดือน)  

 Animal perception Kirschvink (2000) 

 Ground water fluctuation Oki และ Hiraga (1988) 

 Radon fluctuation Zmazek และคณะ (2000) 
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นับตั้งแต่ Reid (1910) ได้พยายามที่จะอธิบายกลไกการปลดปล่อยพลังงานของ

แผ่นดินไหว และให้ข้อเสนอว่าการท าความเข้าใจรอบการเกิดแผ่นดินไหว จะสามารถท านาย

แผ่นดินไหวได้ ซึ่งต่อมา นักแผ่นดินไหววิทยาจ านวนมากพยายามที่จะน าเสนอและแสดงให้

เห็นว่าสามารถท านายแผ่นดินไหวได้ ซึ่งหลักการแนวคิด หรือสมมุติฐานที่แตกต่างกันไป เช่น 

การศึกษาแผ่นดินไหวบรรพกาล (Paleo-seismological study) เป็นการศึกษาแผ่นดินไหวใน

มุมมองของธรณีวิทยา ซึ่งผลผลิตที่ได้สามารถบอกได้ว่าในแต่ละรอยเลื่อนแผ่นดินไหวมีคาบ

อุบัติซ้ า (Return period) หรือรอบการเกิดของแผ่นดินไหวกี่ปี ซึ่งถือเป็นการท านาย

แผ่นดินไหวในระยะยาว (Long-term earthquake prediction) หรือ การสังเกตความผิดปกติ

ของพฤติกรรมสัตว์ (Animal perception) ซึ่งมีหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนรายงาน

ว่าสัตว์หลายๆ ชนิดมักแสดงพฤติกรรมผิดปกติก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในรอบ 1 อาทิตย์

โดยประมาณ วิธีการนี้ถือเป็นการท านายแผ่นดินไหวในระยะสั้น (Short-term earthquake 

prediction) แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มากนัก เนื่องจากเป็นเพียง

ประสบการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เคยพบเห็นเท่านั้น แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดว่าพฤติกรรมแบบ

ใดบ้างที่มีนัยส าคัญและสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหว 

หลังจากที่โลกมีเครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวและสามารถค านวณและบันทึก

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งได้ เช่น เวลาการเกิด จุดศูนย์กลาง

แผ่นดินไหว หรือแม้แต่ขนาดของแผ่นดินไหวที่เกิดข้ึน จากข้อมูลแผ่นดินไหวที่ได้บันทึกสะสม

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากการกระจายตัวของแผ่นดินไหวที่นักวิจัยทราบกันดีอยู่แล้วว่า

มักจะสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนหรือแนวขอบเปลือกโลกที่ส าคัญ นักแผ่นดินไหววิทยาพยายาม

ที่จะตั้งค าถามและอธิบายความสัมพันธ์ของการเกิดแผ่นดินไหวในด้านอ่ืนๆ จากข้อมูลการ

ตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดเหล่านี้  

วิธีการศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวในเชิงสถิติ (Earthquake statistics) จากข้อมูล

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เคยเกิดข้ึนในอดีตเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีศักยภาพในการศึกษาและท า

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวที่ซับซ้อนและสามารถสร้างความสัมพันธ์ใน

การท านายแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในระดับเดือน-ปี ซึ่งถือเป็นการท านายแผ่นดินไหว

แบบระยะปานกลาง (Mid-term earthquake prediction) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ไหวสะเทือนอย่างผิดปกติตามแนวรอยเลื่อนยังสามารถแสดงถึงสัญญาณเตือน (Precursor) 

ก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงหรือขนาดใหญ่ได้ดังนี้ 
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1.3.1 การศึกษาสัญญาณเตือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของประเทศ

จีนด้วยระเบียบวิธี RTL 

Jiang และคณะ (2004) ศึกษาสัญญาณเตือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของ

ประเทศจีน ด้วยระเบียบวิธี RTL พบว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนอย่างผิดปกติก่อนเกิด

แผ่นดินไหวทางตอนเหนือของประเทศจีนใน 2 ลักษณะ คือ 1.มีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการ

ไหวสะเทือนจากสภาวะปกติอย่างชัดเจนและจากนั้นการไหวสะเทือนจะกลับสู่สภาวะปกติก่อน

เกิดแผ่นดินไหวตามมา 2.มีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการไหวสะเทือนจากสภาวะปกติอย่าง

รวดเร็วและเกิดแผ่นดินไหวตามมาทันที การเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนในลักษณะแรกพบมาก

ที่สุดก่อนเกิดแผ่นดินไหวในประเทศจีน 

1.3.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของรูปแบบการไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ขนาด 5 ทางตะวันตกของประเทศอินเดียด้วยระเบียบวิธี RTL 

 Shashidhar และคณะ (2010) ศึกษารูปแบบการไหวสะเทือนที่ถูกกระตุ้นจากเข่ือนเก็บ

น้ าในบริเวณนั้น ด้วยระเบียบวิธี RTL ก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5 ในบริเวณใกล้ชายฝั่ง

ตะวันตกของประเทศอินเดีย พบว่าในบริเวณจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีทั้งการเพิ่มข้ึนและการ

ลดลงของการไหวสะเทือนอย่างผิดปกติก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5 ในบริเวณดังกล่าว และค่า

ผิดปกติถูกตรวจพบก่อนเกิดแผ่นดินไหวเพียงไม่กี่เดือน 

1.3.3 การเปลี่ยนแปลงการไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในประเทศ

อิตาลี ด้วยระเบียบวิธี RTL 

  Gentili (2010) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ใน

ประเทศอิตาลี ด้วยระเบียบวิธี RTL พบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ การไหวสะเทือนจะลดลง

อย่างผิดปกติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 0.6 – 3.0 ปี และค่าผิดปกติสามารถตรวจพบได้ก่อน

เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ประมาณ 0.6 – 4.0 ปี 

1.3.4 การใช้ระเบียบวิธี RTL ในการศึกษาการเกิดแผ่นดินไหว Chi-Chi ประเทศ

ไต้หวัน ปี ค.ศ. 1999   

   Chen และ Wu (2006) ศึกษาพฤติกรรมการไหวสะเทือนที่เป็นสัญญาณเตือนก่อนเกิด

แผ่นดินไหว Chi-Chi ขนาด 7.6 ในประเทศไต้หวันด้วยระเบียบวิธี RTL พบว่ามีความผิดปกติ

อย่างชัดเจนทั้งการลดลงและการเพิ่มข้ึนของการไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหว Chi-Chi โดย

ตรวจพบการลดลงของการไหวสะเทือนอย่างผิดปกติก่อนและตามด้วยการเพิ่มข้ึนของการไหว
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สะเทือนอย่างผิดปกติ หลังจากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหว Chi-Chi ตามมา ซึ่งค่าผิดปกติที่ตรวจพบ

จะเกิดก่อนแผ่นดินไหว Chi-Chiประมาณ 3 ปี 

1.3.5 สัญญาณเตือนจากการเปลี่ยนแปลงการไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหว 

Nemuro Peninsula ประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2000  

 Huang และ Sobolev (2002) ศึกษาลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงการไหว

สะเทือนที่สัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหว Nemuro Peninsula ขนาด 6.8 ประเทศญี่ปุ่น ด้วย

ระเบียบวิธี RTL พบว่าการไหวสะเทือนจะลดลงอย่างผิดปกติก่อนเกิดแผ่นดินไหว Nemuro 

Peninsula ประมาณ 3 ปี และบริเวณที่ตรวจพบค่าผิดปกติบริเวณอ่ืนในพื้นที่ศึกษา ก็มี

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6 เกิดข้ึนเช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าว       

1.3.6 สัญญาณเตือนจากการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ใหญ่ตามแนวมุดตัวสุมาตรา-อันดามัน วิเคราะห์ด้วยวิธี RTL 

Sukrungsri และ Pailoplee (2015) ศีกษาการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิด

แผ่นดินไหวใหญ่ตามแนวมุดตัวสุมาตรา-อันดามัน ด้วยวิธี RTL พบว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบไหว

สะเทือนที่แสดงถึงการลดลงของแผ่นดินไหวอย่างผิดปกติก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามแนวมุด

ตัวสุมาตรา-อันดามัน ประมาณ 0.1-5.2 ปี นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบค่าผิดปกติดังกล่าวใน

บริเวณทางตะวันตกของประเทศพม่า นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะนิโคบาร์ นอกชายฝั่ง

ทางตอนเหนือและตะวันตกของเกาะสุมาตรา ซึ่งแสดงถึงพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหว

ใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้  

 

 

รูปที่ 1.17 แสดงรูปแบบการไหวสะเทือนทีต่รวจพบ ก่อนเกิดแผ่นดนิไหวขนาดใหญต่ามแนว
มุดตัวสุมาตรา-อันดามัน จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี RTL  
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1.4 วิธีด าเนินการวิจัยโดยสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

รูปที่ 1.18 แสดงข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยในการศึกษานี้ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

 1. ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่บริเวณชายแดน

ประเทศไทย-ลาว-พม่า สามารถน ามาใช้ประเมินการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอนาคตได้  

2. ค่าผิดปกติที่ตรวจพบจากการการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือน ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ใหญ่ในอดีต สามารถน ามาใช้ติดตามการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอนาคตได้ 

3. ช่วงเวลาที่ตรวจพบค่าผิดปกติก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอดีต สามารถน ามาใช้

ประเมินช่วงเวลาที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอนาคตได้ 

 4. หลังจากตรวจพบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหวสะเทือนอย่างผิดปกติในบริเวณ

ชายแดนประเทศไทย- ลาว-พม่า สามารถประเมินช่วงเวลาที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ใน

บริเวณดังกล่าวได้ 

ตรวจสอบรูปแบบไหวสะเทือนด้วยวิธี RTL ก่อน

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ บริเวณชายแดน

ประเทศไทย-ลาว-พม่า 

รวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา 

ปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา 

    - จัดกลุ่มและคัดเลือกแผ่นดินไหวหลัก  

- ตรวจสอบและก าจัดแผ่นดินไหวที่ได้รับผลกระทบจากการ     
  ปรับปรุงระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว 
- ตรวจสอบและก าจัดแผ่นดินไหวที่เกิดจากข้อจ ากัด 
  ของการตรวจวัดแผ่นดินไหว 

รวบรวมและประมวลผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

อภิปรายและสรุปผล

การศึกษา 
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2. ข้อมูลและวิธีการ 

 
2.1 การรวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหวในพื้นทีศ่ึกษา 

ในการศึกษาพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ใดๆ ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการ

วิเคราะห์คือ ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เคยเกิดข้ึนในอดีต (Earthquake records) ปี 

ค.ศ. 1935 ศาสตราจารย์ C.F. Richter นักแผ่นดินไหววิทยาชาวอเมริกัน น าเสนอวิธีการ

ตรวจวัดและมาตราริกเตอร์ (Richter) เพื่อใช้บอกระดับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากจุด

ศูนย์กลางแผ่นดินไหว หลังจากนั้นจึงมีการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวด้วยเครื่องมือ 

(Instrumental record) โดยรายงานทั้งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (ลองจิจูด ละติจูดและความลึก) 

เวลาเกิดแผ่นดินไหว (ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที และวินาที) และขนาดแผ่นดินไหวในมาตราริก

เตอร์ (ตารางที่ 2.1) ซึ่งผลการบันทึกที่รวบรวมอยู่ตลอดเวลาท าให้เกิดเป็นชุดข้อมูลที่เรียกว่า 

ฐานข้อมูลแผ่นดินไหว (Earthquake catalogue) 

ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา (TMD) บริหารและจัดการโดย ส านักเฝ้า

ระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย และมีการรายงานการเกิดแผ่นดินไหวใน

ภูมิภาคในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ตรวจวัดแผ่นดินไหวในพื้นที่

ประเทศไทยและใกล้เคียงเป็นหลัก ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด Mw 9.3 บริเวณ

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 

2004 และเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งจากภัยเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและภัยจากสึนา

มิ ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทย ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้

มีความทันสมัย มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพิ่มเติมในบริเวณแหล่งก าเนิด

แผ่นดินไหว ครอบคลุมรอยเลื่อนทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย ท า

ให้เครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตรวจวัดและบันทึกเหตุการณ์

แผ่นดินไหวขนาดเล็กๆที่เกิดข้ึนภายในประเทศไทยได้  ท าให้ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรม

อุตุนิยมวิทยา แตกต่างจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวอ่ืนๆที่ซึ่งสามารถตรวจวัดและบันทึก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4 เท่านั้น แม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็กๆจะไม่

ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย แต่ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวที่สามารถบันทึกเหตุการณ์

แผ่นดินไหวขนาดเล็กๆได้นั้นมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาวิจัยทางด้านแผ่นดินไหว 

นอกจากนี้ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา ยังสามารถตรวจวัดและบันทึก
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เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็กในประเทศใกล้เคียงเช่น ประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม 

รวมทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณแนวมุดตัวสุมาตรา-อันดามัน เนื่องจากเครือข่ายตรวจวัด

แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวมากที่สุด โดยมีจ านวนสถานีตรวจวัด

แผ่นดินไหวหลักแบบดิจิตอลทั้งหมด จ านวน 40 แห่ง (รูปที่ 2.1) 

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างการบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรม
อุตุนิยมวิทยา (TMD) ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3   อ.แม่ลาว    
จ.เชียงราย 

 

Long Lat Year Month Day Mag Depth Hour Min Sec 

98.05 20.26 2016 9 19 2.2 10 18 27 3 

99.21 18.98 2016 9 21 1.2 2 12 54 16 

99.28 19.05 2016 9 21 1.2 1 23 27 11 

99.2 20.4 2016 9 22 2.5 10 4 9 33 

100.84 22.14 2016 9 22 3.8 25 13 34 33 

99.87 19.86 2016 9 22 1.4 4 14 11 34 

101.88 22.83 2016 9 22 3.3 10 16 2 9 

97.97 20.14 2016 9 24 1.9 1 13 18 42 

97.63 18.21 2016 9 27 2.3 2 6 29 31 

99.64 19.71 2016 9 29 1.8 2 12 45 35 

101.31 22.68 2016 9 29 3.2 10 14 44 27 

99.64 20.53 2016 9 30 2.4 5 0 7 53 

98.13 19.57 2016 9 30 2.3 10 18 26 19 

99.43 20.99 2016 10 1 2.5 10 1 0 47 

100.12 20.72 2016 10 2 2.4 5 6 24 10 

101.67 18.76 2016 10 2 3.1 7 7 0 6 

99.6 19.85 2016 10 3 2.6 1 5 56 1 

99.05 18.46 2016 10 4 1.7 3 10 16 1 
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รูปที่ 2.1 แสดงเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว ของกรมอุตุนิยมวิทยา สามเหลี่ยมสีด าแสดง
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบอนาล็อก และสามเหลี่ยมสีเทาแสดงสถานีตรวจวัด
แผ่นดินไหวแบบดิจิตอล 

 แม้ว่าระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา จะไม่มีการตรวจวัดต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลายาวนานมากนักเมื่อเทียบกับเครือข่ายจากต่างประเทศ แต่เนื่องจากมีการติดตั้งสถานี

ตรวจวัดหนาแน่นครอบคลุมประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง จึงท าให้เครือข่ายภายในประเทศ

มีศักยภาพมากกว่าในการตรวจวัดแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆ (รูปที่ 2.2) ซึ่งมีความส าคัญใน

การศึกษาพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหว 
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รูปที่ 2.2 แสดงพื้นที่ศึกษาและต าแหน่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (วงกลมสีน้ าเงิน) จาก
ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา ดาวสีแดงคือแผ่นดินไหวขนาด
มากกว่า 6 ที่เคยเกิดข้ึนในพื้นที่ศึกษา 

2.2 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแผ่นดินไหวในทางสถิติ จากฐานข้อมูล

แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 การศึกษาข้อมูลแผ่นดินไหวที่ถูกรวบรวมจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรม

อุตุนิยมวิทยาในทางสถิติพบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มีการตรวจวัดและบันทึกเหตุการณ์

แผ่นดินไหวตลอดช่วงระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการตรวจวัดแผ่นดินไหวเพิ่มสูงข้ึน

ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2014 (รูปที่ 2.3) หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 

6.7 บริเวณประเทศพม่า และแผ่นดินไหวขนาด 6.3 บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 

ตามล าดับ 
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รูปที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ของจ านวนแผ่นดินไหวในแต่ละช่วงเวลาจากฐานข้อมูล
แผ่นดนิไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา 

โดยขนาดแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดและบันทึกได้จากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรม

อุตุนิยมวิทยานั้น อยู่ในช่วงขนาด 1-7 (รูปที่ 2.4) ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ถือว่า

เป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจาก Kramer (1996) 

อธิบายว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สามารถส่งผลกระทบในด้านภัยพิบัตินั้น ส่วนใหญ่จะมีขนาด

มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ดังนั้นในการรวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหวจากฐานข้อมูลแผ่นดินของกรม

อุตุนิยมวิทยานี้ จึงครอบคลุมการพิจารณาภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหว รวมทั้งครอบคลุมการ

ประเมินพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ศึกษา  

 

 

รูปที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ของขนาดแผ่นดินไหวในแต่ละช่วงเวลาจากฐานข้อมูล
แผ่นดนิไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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 ในส่วนของช่วงระดับความลึกของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของ

กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตรวจวัดและบันทึกได้นั้นพบว่ามีศักยภาพหรือสามารถตรวจวัด

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในระดับความลึก 50 กิโลเมตรจากพื้นดิน (รูปที่ 2.5) ซึ่งเป็น

แผ่นดินไหวที่เกิดจากผลกระทบอันเนื่องมาจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก ท าให้แรงของ

การชนกันนั้นส่งผลกระทบกระจายต่อเข้าไปภายในแผ่นเปลือกโลก กลายเป็นรอยแตกหรือรอย

เลื่อน (Fault) ภายในแผ่นเปลือกโลก แผ่นดินไหวประเภทนี้จะมีความลึกไม่เกินขอบเขตหรือ

ความหนาของแผ่นเปลือกโลก และสามารถเกิดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ เช่น เหตุการณ์

แผ่นดินไหวขนาด 7.5 ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1995 และเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ขนาด 6.7  บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าที่เกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 2011 

เป็นต้น จากรูปที่ 2.5 จะเห็นว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2008 มีความลึก 

33 กิโลเมตรจากพื้นดิน อันเนื่องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าว ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรม

อุตุนิยมวิทยานั้น มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวไม่หนาแน่นมากพอที่จะใช้ในการค านวณความลึก

ของเหตุการณ์แผ่นดินไหว จึงใช้ค่าความลึก 33 กิโลเมตรซึ่งเป็นความหนาของชั้นเปลือกโลก

โดยเฉลี่ย ส าหรับทุกเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตรวจวัดและบันทึกได้ในช่วงเวลาดังกล่าว    

 

 

รูปที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ของความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจากพื้นดินในแต่ละ
ช่วงเวลาจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา 

จากการตรวจสอบการจายตัวของข้อมูลที่ถูกรวบรวมทั้งในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แสดง

ให้เห็นว่า ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถตรวจวัดและบันทึกเหตุการณ์

แผ่นดินไหวได้ในทุกช่วงขนาดที่เกิดข้ึนจริง โดยเฉพาะแผ่นดินไหวขนาดเล็กมีการบันทึกอย่าง

ต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะบริเวณแนวรอยเลื่อนทางภาคเหนือของประเทศ
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ไทย ดังนั้นในการศึกษาลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนไทย-ลาว-พม่า 

จึงใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

ค.ศ. 1998 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2016 พื้นที่ศึกษาบริเวณละติจูด 16  N - 23  N และลองจิจูด 

96  E - 103  E  ซึ่งมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดข้ึนทั้งหมด 5,467 เหตุการณ์ ขนาดแผ่นดินไหว

ตั้งแต่ 1.0 – 6.7 และจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในช่วงความลึก 50 กิโลเมตรจากพ้ืนดิน ดังรูป  

ที่ 2.5 

 

2.3 การสังเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวในพื้นทีศ่ึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่าฐานข้อมูลแผ่นดินไหวส่วนใหญ่มีความคลาดเคลื่อน

หรือข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น Gardner และ Knopoff 

(1974) เสนอแนะว่าการน าแผ่นดินไหวน า (Foreshock) และแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) มา

รวมในการศึกษาพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ผิด เพราะมีเพียง

แผ่นดินไหวหลัก (Main shock) เท่านั้นที่สื่อถึงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวอันเนื่องมาจาก

กระบวนการธรณีแปรสัณฐาน (Seismotectonic) อย่างแท้จริง อีกทั้ง Habermann (1987) ยัง

ค้นพบอีกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตรวจวัดแผ่นดินไหวจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวที่

เขาได้ศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ตรวจวัด (Man made) ท าการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือ

ซ่อมบ ารุงเครือข่ายตรวจวัดในบางช่วงบางขณะ ซึ่งมี ให้เห็นแทบทุกเครือข่ายตรวจวัดของ

ฐานข้อมูลแผ่นดินไหว โดยเฉพาะข้อมูลในช่วงเริ่มต้นซึ่งความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจาก

กระบวนการตรวจวัดเหล่านี้ ส่งผลให้ฐานข้อมูลที่ได้ไม่สื่อถึงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหว

อย่างแท้จริง ดังนั้นก่อนที่จะน าข้อมูลแผ่นดินไหวเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ จึง

จ าเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลแผ่นดินไหวตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

 2.3.1 การจ าแนกกลุ่มแผ่นดินไหว (Earthquake Declustering) ในพื้นทีศ่ึกษา 

จากการศึกษาในช่วงเริ่มต้นเกี่ยวกับกลุ่มแผ่นดินไหว (Earthquake cluster) ทั้งจาก

ฐานข้อมูลระดับโลกและฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น พบว่าแผ่นดินไหวที่บันทึกในแต่ละฐานข้อมูล

นั้นจะประกอบด้วยแผ่นดินไหว 3 ประเภท คือแผ่นดินไหวน า (Foreshock) แผ่นดินไหวหลัก 

(Main shock) และแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) โดยแผ่นดินไหวหลักเกิดจากแรงเค้น 

(Stress) อันเนื่องมาจากการกระท าทางธรณีแปรสัณฐานโดยตรงในขณะที่แผ่นดินไหวน าเกิด

จากการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหวหลัก ส่วนแผ่นดินไหวตามนั้นเกิดจากความเครียด 
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(Strain) อันเนื่องมาจากกระบวนการเคลื่อนตัวของพื้นที่หรือรอยเลื่อนบริ เวณนั้นเมื่อเกิด

แผ่นดินไหวหลักในแต่ละเหตุการณ์ 

ดังนั้นในการน าฐานข้อมูลแผ่นดินไหวไปวิเคราะห์ทางสถิติถึงพฤติกรรมการเกิด

แผ่นดินไหวที่สัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมทางธรณีแปรสัณฐาน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดกลุ่ม

แผ่นดินไหว คัดเลือกแผ่นดินไหวหลักและก าจัดแผ่นดินไหวน าและแผ่นดินไหวตามออกจาก

กลุ่มแผ่นดินไหว เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลแผ่นดินไหวที่แสดงถึงพฤติกรรมหรือศักยภาพ

ทางธรณีแปรสัณฐานโดยตรง  

โดยหลักการจ าแนกเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลักออกจากกลุ่มของแผ่นดินไหวประเภท

อ่ืนๆ อาศัยหลักการของความสัมพันธ์ระหว่าง 1) ขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว 2) 

ระยะทางระหว่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พิจารณา และ 3) ช่วงเวลาที่เกิดข้ึน โดยหากเกิด

แผ่นดินไหวหลักขนาดเล็ก โอกาสการกระจายตัวของแผ่นดินไหวน าหรือแผ่นดินไหวตามที่จะ

เกิดข้ึนได้ จะครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณเล็กๆไม่กว้างมาก จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวน าและ

แผ่นดินไหวตามจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวหลักของเหตุการณ์นั้นๆ ไม่มากนัก 

และระยะเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวตามหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลักจะมีช่วงระยะเวลาสั้น 

ในขณะที่กรณีการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ โอกาสการกระจายตัวของแผ่นดินไหวน าและ

แผ่นดินไหวตามที่เกิดข้ึนจะกินพื้นที่เป็นวงกว้างมากข้ึน จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวน าและ

แผ่นดินไหวตาม จะมีโอกาสเกิดห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวหลักได้ค่อนข้างมาก 

ตลอดจนช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวตามหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลักจะมีช่วงระยะเวลา

ยาวนานขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการขยับตัวของรอยเลื่อนในขณะที่

เกิดแผ่นดินไหวหลักนั้นมีมากข้ึนท าให้พื้นที่ได้รับผลกระทบกว้างข้ึนและจ าเป็นต้องใช้

เวลานานขึ้นในการคลายความเครียดเหล่านั้นให้หมดไป 

ปัจจุบันสมมุติฐานการแยกกลุ่มแผ่นดินไหวด้วยแนวคิด ขนาด ระยะทาง และช่วงเวลา

นั้นมีการน าเสนอไว้อย่างน้อย 3 รูปแบบ (รูปที่ 2.6) (Gardner และ Knopoff, 1974; Gruenthal, 

ติดต่อส่วนตัว; Urhammer, 1986) แต่สมมุติฐานที่นิยมใช้มากที่สุดจากงานวิจัยต่างๆ ที่

ศึกษาวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย คือ สมมุติฐานของ Gardner 

และ Knopoff (1974) 
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รูปที่ 2.6 แสดงสมมติฐานที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มแผ่นดินไหวจากงานวิจัยต่างๆ ที่เคย
น าเสนอในอดีต 

การจัดกลุ่มแผ่นดินไหวเพื่อก าจัดแผ่นดินไหวน า แผ่นดินไหวตามและแผ่นดินไหวที่มี

การรายงานซ้ าซ้อนกันในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ตามแนวคิด

ของ Gardner และ Knopoff (1974) (รูปที่ 2.7) เส้นสีแดงคือกรอบระยะทางและเวลาที่แสดงว่า

หากพิจารณาเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดใดๆ เหตุการณ์แผ่นดินไหวอ่ืนๆ ที่มีระยะทางใกล้

หรือต่ ากว่าเส้นสีแดงของกราฟระยะทาง และมีระยะเวลาของการเกิดข้ึนภายในหรือต่ ากว่าเส้น

สีแดงของกราฟระยะเวลา ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวกลุ่มเดียวกัน ซึ่งหลังจากจัดกลุ่ม

แผ่นดินไหวทั้งหมด แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแต่ละกลุ่มจะถูกเลือกเป็นแผ่นดินไหว

หลัก (Main shock)  
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รูปที่ 2.7 แสดงการจ าแนกเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลัก จากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรม
อุตุนิยมวิทยา ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  

 

ดังนั้น ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2016 

สามารถจัดกลุ่มของแผ่นดินไหวได้ 568 กลุ่มแผ่นดินไหว (Earthquake cluster) ซึ่ง

ประกอบด้วยแผ่นดินไหวตามจ านวน 3,556 เหตุการณ์ (คิดเป็น 65% จากแผ่นดินไหวทั้งหมด 

5,467 เหตุการณ์) และจ าแนกเป็นแผ่นดินไหวหลักทั้งสิ้น 1,911 เหตุการณ์ (รูปที่ 2.12) 

หลังจากแยกกลุ่มแผ่นดินไหว จะเห็นว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลักเกิดข้ึนครอบคลุม

ทั้งพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะบริเวณตามแนวรอยเลื่อนทางภาคเหนือของประเทศไทยจะมี

เหตุการณ์แผ่นดินไหวหลักเกิดข้ึนอย่างหนาแน่น (รูปที่ 2.8 วงกลมสีแดง) ขณะที่เหตุการณ์

แผ่นดินตามส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในบริเวณที่มีแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง โดยเฉพาะในบริเวณใกล้

กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.7 (รูปที่ 2.8 วงกลมสีเหลือง) นอกจากนี้ยังพบว่าในบริเวณ

พื้นที่ศึกษามีแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงเกิดข้ึนอย่างน้อย 3 เหตุการณ์ และต าแหน่งที่เกิดอยู่ไม่

ห่างไกลกันมากนัก ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวตามจ านวนมากถึง 57.8% ในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
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ที่ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามจ านวนมากจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของรูปแบบ

ไหวสะเทือนในพื้นที่ศึกษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าจัดแผ่นดินไหวตามออกก่อน เพื่อให้ผลการ

วิเคราะห์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด  

 

 
 

รูปที่ 2.8 แสดงการกระจายตัวของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวหลัก (วงกลมสีแดง) จุด
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวตาม (วงกลมสีเหลือง) และเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด
มากกว่า 6 ในอดีต (ดาวสีน้ าเงิน) จากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา  
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2.3.2 การตรวจสอบข้อมูลแผ่นดนิไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการกระท าของ

มนุษย์ (Man-made Change Seismicity) ในพื้นที่ศึกษา 

 ในทางทฤษฎี นักแผ่นดนิไหวเชื่อว่ากระบวนการทางธรณีแปรสณัฐาน เชน่ ความเร็ว

หรือทิศทางของการเคลื่อนที่ของแผน่เปลือกโลก ซึง่เป็นกลไกหลักของการเกิดแผ่นดินไหวนั้น

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันททีันใดในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นอัตราการเกิดแผ่นดินไหว

โดยรวมในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 100 ปี ของฐานข้อมูลแผ่นดินไหวจึงควรมีอัตราการเกิดที่

สม่ าเสมอหรืออีกนัยหนึ่งหากพิจารณาในเชงิจ านวนแผ่นดินไหวสะสม (Cumulative number of 

earthquake) ตามเวลาของการบันทึกนั้นควรจะเป็นเส้นตรง 

จากการเปรียบเทียบจ านวนแผ่นดินไหวสะสม (รูปที่ 2.9) ของฐานข้อมูลแผ่นดินไหว

ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ในข้ันต่างๆ โดยเส้นสีน้ าเงินแสดงจ านวน

แผ่นดินไหวสะสมของฐานข้อมูลก่อนการแยกกลุ่มแผ่นดินไหวหลัก ซึ่งมีทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวน า

และแผ่นดินไหวตามเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงท าให้กราฟแผ่นดินไหวสะสมนั้นไม่เป็นเส้นตรงมากนัก 

ส่วนในกรณีของกราฟจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวหลักที่ผ่านการคัดแยกเอาแผ่นดินไหวน าและ

แผ่นดินไหวตามออกแล้ว (เส้นสีแดง) พบว่ากราฟอัตราการตรวจวัดแผ่นดินไหวสะสมมีลักษณะ

ที่ใกล้กับการเป็นเส้นตรงมากย่ิงข้ึน 

อย่างไรก็ตามจากรูปที่ 2.9 แสดงให้เห็นว่าจ านวนแผ่นดินไหวสะสมจากข้อมูลหลังการ

คัดเลือกแผ่นดินไหวหลักก็ยังไม่ถือว่าเป็นเส้นตรงอย่างสมบูรณ์  นักแผ่นดินไหวจึงคาดว่า

อาจจะมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ท าให้ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้นั้นยังไม่สื่อถึงพฤติกรรมทาง

ธรณีแปรสัณฐานอย่างแท้จริง ซึ่งจากประสบการณ์ของงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา พบว่า

ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวส่วนใหญ่นั้นมักได้รับผลกระทบต่างๆ จากกระบวนการตรวจวัดของ

มนุษย์ เช่น การเพิ่มหรือลด สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวในเครือข่ายตรวจวัด ซึ่งจะส่งผลให้มีการ

บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวมากข้ึนหรือน้อยลงกว่าปกติ (Habermann และ Wyss, 1984; Wyss, 

1991) การเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีหรือซอฟแวร์ในการประมวลข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่ง

ท าให้การรายงานขนาดแผ่นดินไหวนั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งระบบ (Wyss และ Habermann, 

1988b) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในหน่วยวัดหรือค าจ ากัดความของขนาดแผ่นดินไหว 

(Habermann, 1987) เป็นต้น 
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รูปที่ 2.9 กราฟเปรียบเทียบจ านวนแผ่นดินไหวสะสมในพื้นที่ศึกษา สีน้ าเงินและแดง 
หมายถึง ก่อนและหลังการจ าแนกเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลัก สีเขียว หมายถึง 
หลังจากผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรม
อุตุนิยมวิทยา โดยก าจัดแผ่นดินไหวที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ
ตรวจวัดแผ่นดินไหว 

 จากปัญหาของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแผ่นดนิไหวอันเนือ่งมาจากกระบวนการตรวจวัด

ของมนุษย์นี้ ท าให ้Habermann (1983; 1987) ได้น าเสนอหลักการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

อัตราการตรวจวัดแผ่นดนิไหว (Z) โดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดแผ่นดินไหวใน 2 ช่วงเวลา ( 1M

และ 2M ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 1S และ 2S ) และจ านวนของตัวอย่างในแตล่ะช่วงเวลา (
1N และ 2N ) และค านวณค่า Z ตามสมการที่ (2.1) 
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โดยผลการค านวณจะแสดงอยู่ในรูปของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดแผ่นดินไหวใน

แต่ละขนาด และในแต่ละช่วงเวลา จากการวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวหลักของฐานข้อมูล

แผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาตามแนวคิดของ Habermann (1983; 1987) โดยแสดงอยู่ในรูป

ของความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการบันทึก (แกนตั้ง) และขนาดแผ่นดินไหว (แกนนอน) 

ซึ่งจากรูปที่ 2.10 แสดงผลการวิเคราะห์อัตราการตรวจวัดแผ่นดินไหวในแต่ละขนาดที่มากกว่า

ระดับแผ่นดินไหวที่ก าหนด พบว่าข้อมูลแผ่นดินไหวในพื้นที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอัตราการ

ตรวจวัดแผ่นดินไหวในช่วงปี ค.ศ. 1998 - 2000 อาจเนื่องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าว 

ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มมีการบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวในระยะแรก ท า

ให้ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีความสมบูรณ์มากนัก ซึ่งมักพบเหตุการณ์

ลักษณะนี้กับฐานข้อมูลแผ่นดินไหวในแหล่งอ่ืนๆเช่นกัน ดังนั้นข้อมูลที่ถูกบันทึกในช่วงเวลา

ตอนต้นของฐานข้อมูลแผ่นดินไหวจึงไม่นิยมน ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเกิดแผน่ดินไหว

ในทางสถิติ เพราะอาจท าให้ผลการวิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่อน อันเนื่องมาจากความไม่

สมบูรณ์ของข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 2013 – 2016 มีการเพิ่มข้ึนของอัตรา

การตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 แสดงว่ามีกิจกรรมบางอย่างของการตรวจวัด 

หรือการวิเคราะห์หาศูนย์กลางแผ่นดินไหว ที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการตรวจวัดแผ่นดินไหว

หรือการบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานั้น กรม

อุตุนิยมวิทยาได้มีการพัฒนาเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวและระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์หา

ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ท าให้มีศักยภาพในการตรวจวัดและบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด

เล็กได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 3.0 ที่มีการตรวจวัดและ

บันทึกในช่วงปี ค.ศ. 2000 - 2016 นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการตรวจวัดแผ่นดินไหว (รูปที่ 

2.10 กรอบสีแดง) และเมื่อน าข้อมูลแผ่นดินไหวขนาดมากกว่า 3.0 ในช่วงปี ค.ศ. 2000 - 2016 

มาแสดงความสัมพันธ์อีกครั้งของจ านวนแผ่นดินไหวสะสม จะพบว่ามีลักษณะที่ใกล้กับเส้นตรง

มากที่สุด (รูปที่ 2.9 เส้นสีเขียว) 
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รูปที่ 2.10 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหว
จากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา โดย O แสดงอัตราการตรวจวัดที่
เพิ่มข้ึน ส่วน + แสดงอัตราการตรวจวัดที่ลดลง กรอบสีแดงแสดงบริเวณที่ไม่มีการ
เปลื่ยนแปลงอัตราการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหว 

 

ดังนั้น ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2016 

สามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 3.0 ได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตรา

เดียวกัน (รูปที ่2.10) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเกิดแผ่นดินไหวที่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์ 

ข้อมูลแผ่นดินไหวดังกล่าวแสดงถึงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ศึกษาอย่างแท้จริง 

และสามารถน ามาใช้วิเคราะห์รูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวที่เป็นลักษณะเฉพาะในบริเวณ

ดังกล่าวได้ 
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2.3.3 การตรวจสอบข้อจ ากัดของการตรวจวัดแผ่นดนิไหว (Limitation of 

Earthquake Detection) ในพื้นที่ศึกษา 

จากข้อมูลการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีมากข้ึนในปัจจุบัน ท าให้นักแผ่นดินไหวสังเกต

และสรุปได้ว่าในพื้นที่ใดๆ หากพิจารณาในเชิงของขนาดและอัตราการเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กจะมีอัตราการเกิดแผ่นดินไหวที่สูงกว่าแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ง

จากการสังเกตและศึกษาในเชิงลึกของสถิติการเกิดแผ่นดินไหว นักแผ่นดินไหววิทยาโดยเฉพาะ 

Ishimoto และ Iida (1939) และ Gutenberg และ Richter (1944) ได้น าเสนอว่าในพื้นที่ใดๆ 

อัตราการเกิดแผ่นดินไหวมีความสัมพันธ์กับขนาดแผ่นดินไหวดังสมการที่ (2.2) 

 

bMaNm )log( , (2.2) 

 

ในปัจจุบันมักนิยมเรียกสมการนี้ ว่า Gutenberg-Richter relationship หรือ G-R 

relationship ก าหนดให้ Nm คือ อัตราการเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า M โดย

ค่า a และ b คือค่าคงที่ ซึ่งน ามาใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดแผ่นดินไหวกับขนาด

แผ่นดินไหวในพื้นที่ศึกษา (รูปที่ 2.11) 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดแผ่นดินไหวและความถี่ของการเกิด

แผ่นดินไหวในพื้นที่ศึกษา (รูปที่ 2.11) พบว่า กราฟความสัมพันธ์ในช่วงที่ขนาดแผ่นดินไหว

น้อยกว่า 3.5 หรือน้อยกว่าค่า Mc นั้นไม่เป็นเส้นตรงตามความสัมพันธ์จากสมการ (2.2) ซึ่งจาก

งานวิจัยในอดีต นักแผ่นดินไหวสรุปว่าเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของการตรวจวัดแผ่นดินไหวอัน

เนื่องมาจากประสิทธิภาพและความไวต่อสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวของเครื่องมือตรวจวัด เชน่ใน

กรณีของแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กแรงสั่นสะเทือนบางส่วนไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือ

และไม่ปรากฏในฐานข้อมูลการตรวจวัด ทั้งที่ได้เกิดแผ่นดินไหวจริง โดยขนาดแผ่นดินไหว

ต่ าสุดที่มีความสมบูรณ์ในการตรวจวัดได้จากเครื่องมือ เราเรียกขนาดแผ่นดินไหวนี้ ว่า 

Magnitude of completeness หรือ Mc (Woessner และ Wiemer, 2005) โดยค่า Mc หมายถึง 

ระดับขนาดแผ่นดินไหวที่เครือข่ายสามารถตรวจวัดได้ทุกเหตุการณ์ที่แผ่นดินไหวเกิดข้ึน 

ในขณะที่แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า Mc นั้นบางเครือข่ายไม่สามารถตรวจวัดได้ 
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รูปที่ 2.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดแผ่นดินไหวหลักกับจ านวนแผ่นดินไหวหลักสะสม 
จากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา และ Mc คือขนาดแผ่นดินไหว
หลักต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดและบันทึกลงในฐานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ 

 ดังนั้น ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2016 

สามารถตรวจวัดและบันทึกแผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 3.5 ได้ครบทุกเหตุการณ์ที่มี

แผ่นดินไหวเกิดข้ึน 

 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวด้วยวิธีการทางสถิติแล้ว จะถือว่าฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของ

กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2016 นั้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวหลักที่มีขนาด

มากกว่า 3.5 มีการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง ครบถ้วนทุกเหตุการณ์ที่

มีแผ่นดินไหวเกิดข้ึน ไม่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการตรวจวัดอันเนื่องมาจากการ

ปรับปรุงระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว และสื่อถึงพฤติกรรมทางธรณีแปรสัณฐานโดยตรง สามารถ

น าข้อมูลแผ่นดินไหวนี้ไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ศึกษาได้อย่าง

เหมาะสมและให้ความหมายถูกต้องที่สุด 
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2.4 การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือน ด้วยวิธี RTL (RTL algorithm) 

 จากงานวิจัยทางด้านแผ่นดินไหวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุ บันแสดงให้เห็นว่า นัก

แผ่นดินไหววิทยาจ านวนมากพยายามที่จะศึกษาพฤติกรรมไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ใหญ่ และพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เป็นพฤติกรรมที่ส าคญั

ที่จะใช้ท านายแผ่นดินไหวในช่วงเวลาหลายเดือนถึงปี (intermediate term) ได้ (Kossobokov 

และ Keilis-Borok, 1990; Oncel และคณะ, 1996; Sobolev และ Tyupkin, 1997,1999; Wyss 

และ Martirosyan, 1998; Oncel และ Wyss, 2000; Oncel และ Wilson, 2002; Huang และ 

Sobolev, 2002; Jiang และคณะ, 2004; Chen และ Wu, 2006; Mignan และ Giovambattista, 

2008; Shashidhar และคณะ, 2010; Gentili, 2010; Nagao และคณะ, 2011)  

 Sobolev (1995) เริ่มศึกษาพฤติกรรมไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยการทดสอบ
กลไกการปริแตกของหินในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลการทดลองบ่งชี้ว่าเมื่อหินถูกบีบอัดด้วยแรงที่
เพิ่มข้ึนจนถึงระดับหนึ่ง อัตราการเกิดเสียง (acoustic wave) ที่เกิดจากการปริแตกของหินจะ
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และอัตราการเกิดเสียงจะเพิ่มข้ึนอีกครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่หินจะ
เกิดการแตกอย่างรุนแรงและเสียรูปไป Sobolev (1995) จึงสรุปผลการทดลองว่าก่อนจะเกิด
แผ่นดินไหวในบริเวณใดๆ อัตราการเกิดแผ่นดินไหวจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เรียกว่า ภาวะ
เงียบสงบ (seismic quiescence) และเกิดแผ่นดินไหวบ่อยข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาสั้นๆ 
ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เรียกว่า ภาวะกระตุ้น (seismic activation) 
 นอกจากนี้ข้อมูลแผ่นดินไหวในอดีตอีกหลายเหตุการณ์ ยังแสดงให้เห็นถึงการหายไป
ของแผ่นดินไหวอย่างชัดเจนก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ จึงท าให้ภาวะเงียบสงบ (seismic 
quiescence) ก่อนเกิดแผ่นดินไหว ได้รับความสนใจอย่างมากส าหรับนักแผ่นดินไหววิทยา 
เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นสัญญาณเตือน (precursor) ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ใน
ช่วงเวลาหลายเดือนหรือปี (Wiemer และ Wyss, 1994; Mogi, 1979;  Wyss และ Habermann, 
1988a; Katsumata และ Kasahara, 1999) 
 งานวิจัยทางด้านแผ่นดินไหวในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีทางสถิติเพื่อใช้

วิเคราะห์การเปลี่ยนพฤติกรรมไหวสะเทือน ทั้งรูปแบบการลดลงและการเพิ่มข้ึน (Sobolev และ 

Tyupin, 1997; Huang และคณะ, 2001) วิธีทางสถิติที่นิยมใช้ส าหรับนักแผ่นดินไหววิทยาวิธี

หนึ่งเรียกว่า ระเบียบวิธี RTL (RTL algorithm) โดยใช้ระยะทาง เวลา และความยาวรอยแตก 

(rupture length) ในการวิเคราะห์พฤติกรรมไหวสะเทือน 
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การศึกษาพฤติกรรมไหวสะเทือนด้วยระเบียบวิธี RTL ส าหรับแผ่นดินไหวในประเทศ

รัสเซีย (Sobolev และ Tyupkin,1997,1999; Huang,2004) ประเทศกรีซ (Sobolev และคณะ, 

1997) ประเทศญี่ปุ่น (Huang และ Sobolev, 2002; Huang และคณะ, 2001) ประเทศตุรกี 

(Huang และคณะ, 2002; Huang, 2004) ประเทศไต้หวัน (Chen และ Wu, 2006) ประเทศจีน 

(Jiang และคณะ, 2004; Rong และ Li, 2007) ประเทศอินเดีย (Shashidhar และคณะ, 2010) 

และประเทศอิตาลี (Gentili, 2010) พบว่าสามารถใช้วิเคราะห์พฤติกรรมไหวสะเทือนและเป็น

สัญญาณเตือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ได้  

 แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธี RTL คือค านวณค่าน้ าหนักของแผ่นดินไหวแต่ละ

เหตุการณ์ที่เกิดก่อนแผ่นดินไหวใหญ่ โดยใช้ 3 ฟังก์ชันคือ เวลาที่เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลาง

แผ่นดินไหว และขนาดแผ่นดินไหว เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่าและอยู่ใกล้

ต าแหน่งและเวลาอ้างอิงมากกว่าจะให้น้ าหนักมากกว่าในการค านวณค่า RTL ดังสมการที่ 2.3 
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ที่ซึ่ง li คือความยาวรอยแตก (เป็นฟังก์ชันของขนาดแผ่นดินไหว (Mi), ti คือเวลาที่เกิด

แผ่นดินไหวเหตุการณ์ i, ri คือระยะห่างระหว่างต าแหน่งอ้างอิง (x,y,z) และ จุดศูนย์กลาง

แผ่นดินไหวเหตุการณ์ i, r0 และ t0 คือ ค่าคงที่ระยะทาง (characteristic distance) และค่าคงที่

ช่วงเวลา (characteristic time-span) ตามล าดับ n คือจ านวนแผ่นดินไหวที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด ดังนี้ Mi   Mmin (Mi คือขนาดแผ่นดินไหวเหตุการณ์ i และ Mmin คือขนาด

แผ่นดินไหวต่ าสุดที่ ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวสามารถตรวจวัดและบันทึกได้อย่างครบถ้วน )         

ri   Rmax = 2r0 และ (t – ti)   Tmax = 2T0 Rbk(x,y,z,t), Tbk(x,y,z), Lbk(x,y,z) คือค่า 

R(x,y,z,t), T(x,y,z), L(x,y,z) ในสภาวะปกติ (background values) 

ค านวณค่า RTL โดยแปลงข้อมูลให้อยู่ในช่วง [-1,1] (normalization) ที่ซึ่งค่า RTL จาก

สภาวะปกติจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังสมการที่ 2.4 
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RTL(x,y,z,t) = 
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ค่า RTL ที่ได้จากการค านวณจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการไหวสะเทือนจากสภาวะปกติ ใน

หน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ค่า RTL ที่ติดลบแสดงถึงการไหวสะเทือนที่ลดลงจาก

สภาวะปกติในบริเวณต าแหน่งอ้างอิง และค่า RTL ที่เป็นบวกแสดงถึงการไหวสะเทือนที่เพิ่มข้ึน

จากสภาวะปกติ ในการศึกษานี้จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลาของค่า RTL โดยจะ

ค านวณค่า RTL ทุกๆ 14 วัน ตามสมการที่ (2.3 และ 2.4)       

 ในการศึกษานี้จะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ใหญ่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยจะท าการปรับปลี่ยนค่า ro และ to ซึ่งเป็นค่าลักษณะเฉพาะของ

ระยะทางและกรอบเวลาในแต่ละพื้นที่ศึกษา เพื่อจะหาค่าที่เหมาะสมส าหรับน ามาใช้ค านวณค่า 

RTL เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ โดยค่า ro และ to 

ที่เหมาะสมนั้นจะพิจารณาจากค่า RTL ที่ได้จากการค านวณต้องสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลง

ของรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ได้อย่างชัดเจนในหลายเหตุการณ์ เนื่องจาก

ในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวในการค านวณตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 – ค.ศ. 2016 เป็น

ระยะเวลาประมาณ 19 ปี ดังนั้นในการหาค่า to ที่เหมาะสมจึงได้ท าการปรับเปลี่ยนค่ากรอบ

เวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 18 ปีโดยเพิ่มทีละ 0.5 ปี รวมค่ากรอบเวลาที่ต้องท าการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 35 

กรณีศึกษา ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษาจะท าการปรับเปลี่ยนค่าระยะทาง ตั้งแต่ 50 กิโลเมตร จนถึง 

250 กิโลเมตร โดยเพิ่มทีละ 10 กิโลเมตร รวมค่าระยะทางที่ต้องปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 21 

กรณีศึกษา ดังนั้นในการหาค่ากรอบเวลาและค่าระยะทางที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษา จึงต้องท า

การปรับเปลื่ยนค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวทั้งสิ้น 35x21 = 735 กรณีศึกษา ที่ซึ่งในแต่ละ

กรณีศึกษาจะค านวณค่า RTL ในเชิงเวลาตามสมการที่ (2.5) โดยจะค านวณค่า RTL ทุกๆ 14 

วัน ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 – 2016 เพื่อดูการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนในแต่ละ

ช่วงเวลาในแต่ละกรณีศึกษา และท าซ้ ากระบวนการดังกล่าวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่

ทั้งหมด 3 เหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนในพื้นที่ศึกษา จากนั้นจะเลือกค่าพารามิเตอร์ ro และ to ที่

สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบไหวสะเทือนก่อนแผ่นดินไหวใหญ่ทั้ง 3 เหตุการณ์ได้

ชัดเจนที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงถึงลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือน

ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในพื้นที่ศึกษา  
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3. ผลการศึกษา 
 

3.1 การเปลี่ยนอัตราการไหวสะเทือนก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย 

การสังเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวโดยการตัดข้อมูลแผ่นดินไหวตาม (aftershock) ออก

จากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เหลือเพียงแผ่นดินไหวหลักเท่านั้น เพื่อให้

สื่อถึงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวอันเนื่องมาจากกระบวนการธรณีแปรสัณฐานอย่างแท้จริง 

และคัดเลือกข้อมูลแผ่นดินไหวในช่วงขนาดและเวลาที่สามารถตรวจวัดและบันทึกข้อมูล

แผ่นดินไหวได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเดียวกันและครบถ้วนทุกเหตุการณ์ที่มีแผ่นดินไหวเกิดข้ึน 

ก่อนน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์รูปแบบไหวสะเทือน สามารถช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

แผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจ านวนแผ่นดินไหวสะสมใน

แต่ละช่วงเวลา (รูปที่ 2.9) แสดงให้เห็นว่าข้อมูลแผ่นดินไหวที่ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว

ไม่มีความคลาดเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงระบบตรวจวัดหรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีหรือ

ซอฟแวร์ในการประมวลข้อมูลแผ่นดินไหว 

 ในการศึกษานี้พบว่าค่าความยาวรอยแตก (li, rupture length) ที่เหมาะสมที่ใช้ในการ

ค านวณค่า RTL (สมการที่ 2.3) นั้น สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ (empirical relation) ใน

พื้นที่ศึกษา (Wells และ Coppersmith, 1994) ดังสมการที่ 3.1 

li = 10   55.3*47.0 Mi , (3.1) 

ที่ซึ่ง Mi คือขนาดแผ่นดินไหวของเหตุการณ์ i 

 การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ใหญ่ บริเวณประเทศไทย-ลาว-พม่า นั้น ใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวกรม

อุตุนิยมวิทยาที่มีขนาดมากกว่า 3.5 ในช่วงปี ค.ศ. 1998 – 2016 และตัดแผ่นดินไหวตาม 

(aftershock) ออกจากฐานข้อมูลตามแนวคิดของ Gardner และ Knopoff (1974) (รูปที่ 2.7) 

ก่อนน ามาวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธี RTL โดยใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด

คือ ri   Rmax = 100 กิโลเมตร และ (t – ti)   Tmax = 2 ปี ผลที่ได้จากการวิเคราะห์แสดงดัง

รูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่า RTL ทุกๆ 14 วัน ตลอดช่วงปี ค.ศ. 2002-2016 
(เส้นสีด า) ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว a) ขนาด 6.0 ประเทศลาว b) ขนาด 6.7 
ประเทศพม่า และ c) ขนาด 6.3 อ. แม่ลาว จ.เชียงราย (ลูกศรสีด า)  
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จากรูปที่ 3.2a ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.0 ประเทศลาว ในช่วงปี ค.ศ. 

1998 – 2007 มีแผ่นดินไหวขนาดมากกว่า 3.5 เกิดข้ึน 27 เหตุการณ์ ในรัศมี 100 กิโลเมตร

จากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้ (101.05  E, 20.89  N) การเปลี่ยนแปลงของค่า RTL 

ทุกๆ 14 วัน ในบริเวณดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงค่า RTL ที่เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนจากสภาวะปกติ 

ประมาณต้นปี ค.ศ. 2002 ซึ่งแสดงถึงรูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวในช่วงเวลาดังกล่าว มีการ

กระจุกตัวของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้กันมากกว่าปกติ และเกิดข้ึนค่อนข้างถี่ แต่ยังไม่

พบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดข้ึนตามมาหลังจากตรวจพบความผิดปกติดังกล่าว จากนั้นในปี 

ค.ศ. 2006 ตรวจพบค่า RTL เริ่มมีการลดลงอย่างผิดปกติอย่างต่อเนื่อง และลดลงต่ าสุดในปี 

ค.ศ. 2007 ที่ระดับ RTL = -0.7 (normalization) ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามมาหลัง

จากนั้นประมาณ  1 เดือน แสดงให้เห็นว่าบริเวณชายแดนประเทศลาว มีการกระจายตัวของจุด

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างกันมากข้ึน และมีการลดลงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างผิดปกติ 

ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามมาในบริเวณดังกล่าว 

  ส าหรับบริเวณชายแดนประเทศพม่านั้น ตรวจพบการลดลงของค่า RTL อย่างผิดปกติ

ที่ระดับ RTL= -0.5 ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2009 จากนั้นค่า RTL เพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วก่อนเกิด

แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในต้นปี 2011 (รูปที่ 32.b) แสดงให้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีการกระจาย

ตัวของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างกันมากข้ึน จากนั้นแผ่นดินไหวจะเกิดถี่ข้ึนและมีการกระจุก

ตัวใกล้กันอย่างผิดปกติ ความผิดปกติดังกล่าวสามารถตรวจพบก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่

บริเวณชายแดนประเทศพม่าประมาณ 1.3 ปี 

นอกจากนี้ในปริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ยังตรวจพบความผิดปกติก่อนเกิด

แผ่นดินไหวใหญ่เช่นกัน จากรูป 3.2c แสดงให้เห็นถึงการลดลงของค่า RTL อย่างผิดปกติที่

ระดับ RTL= -0.6 ก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ประมาณ 7 เดือน ความผิดปกติดังกล่าวเป็น

ลักษณะเดียวกับที่ตรวจพบบริเวณชายแดนประเทศลาวคือ มีการกระจายตัวของจุดศูนย์กลาง

แผ่นดินไหวห่างกันมากข้ึน และแผ่นดินไหวในบริเวณดังกล่าวจะเกิดน้อยลงอย่างผิดปกติก่อน

เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ตามมา  

จะเห็นว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ บริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-พม่า ในรัศมี 100 

กิโลเมตร สามารถตรวจพบการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนอย่างผิดปกติซึ่งเป็นลักษณะเฉพะใน

แต่ละพื้นที่ แสดงให้เห็นการกระจายตัวของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างกันมากข้ึนและเกิด

แผ่นดินไหวน้อยลงอย่างผิดปกติ ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามมาประมาณ 1 เดือนถึง 1.3 ปี  
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4. บทวิจารณ์ 

 
 การศึกษาลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือนบริเวณชายแดนประเทศไทย-ลาว-

พม่า ด้วยวิธี RTL ค่าผิดปกติที่ตรวจพบสามารถแสดงความสัมพันธ์กับเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ใหญ่ในบริเวณดังกล่าวได้ ในบทนี้จึงท าการเปรียบเทียบความผิดปกติที่ตรวจพบก่อนเกิด

เหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่บริเวณประเทศไทย-ลาว-พม่า กับความผิดปกติที่ตรวจพบก่อนเกิด

เหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในพื้นที่ศึกษาอ่ืนจากงานวิจัยในต่างประเทศ ที่ซึ่งวิเคราะห์ด้วย

วิธีการเดียวกัน ดังนี้ 

 

4.1 ความสมบูรณ์ของข้อมูลแผ่นดินไหวในพื้นที่ศึกษา 

 ข้อมูลแผ่นดินไหวที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวในทางสถิติควรจะมี

ความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) ที่ซึ่งผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้มี

ความครบถ้วนสมบูรณ์ และคัดเลือกเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลักเพราะเกิดจาก

กระบวนการทางธรณีแปรสัณฐานและสื่อถึงพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ศึกษาอย่าง

แท้จริง ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแผ่นดินไหวนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน

แผ่นดินไหวสะสมในแต่ละช่วงเวลาหลังจากผ่านกระบวนการจ าแนกแผ่นดินไหวหลัก ตัด

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ และข้อจ ากัดในการตรวจวัดและ

บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวแล้ว พบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นลักษณะเส้นตรง (Chouliaras, 

2009; Katsumata, 2011a; Katsumata และ Sakai, 2013; Rudolf-Navarro และคณะ, 2010) 

ดังนั้นในการศึกษานี้จะพบว่า ช่วงแรกที่ยังไม่ได้ท าการปรับปรุงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของ

จ านวนแผ่นดินไหวสะสมในแต่ละช่วงเวลามีลักษณะไม่คงที่  (รูปที่ 4.1a) อันเนื่องมาจาก

แผ่นดินไหวตามที่เกิดข้ึนหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดกลางหรือขนาดรุนแรงใน

พื้นที่ศึกษา รวมทั้งอาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลอันเนื่องมาจากการตรวจวัดและ

บันทึกข้อมูล และหลังจากตัดข้อมูลแผ่นดินไหวตามออกจากฐานข้อมูลแล้วพบว่าความสัมพันธ์

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเส้นตรงมากข้ึน (รูปที่ 4.1b) และเมื่อท าการตัดข้อมูลแผ่นดินไหวที่อาจ

ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์รวมทั้งข้อจ ากัดจากการตรวจวัด จะได้ว่าข้อมูลแผ่นดินไหวในช่วงปี 

ค.ศ. 2000-2014 ที่มีขนาดแผ่นดินไหวมากกว่า 3.5 มีความสัมพันธ์ของจ านวนแผ่นดินไหว

สะสมในแต่ละช่วงเวลาลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงมากที่สุด (รูปที่ 4.1c)      
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รูปที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของจ านวนแผ่นดินไหวสะสมในแต่ละช่วงเวลา
กับแนวเส้นตรง (เส้นประสีด า) โดยใช้ (a) ข้อมูลแผ่นดินไหวทั้งหมดที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่ศึกษา (b) ข้อมูลแผ่นดินไหวหลัก (c) ข้อมูลแผ่นดินไหวหลักที่ผ่านการ
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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4.2 การเปรียบเทียบระดับการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนอย่างผิดปกติก่อนเกิด

แผ่นดินไหวใหญ่บริเวณประเทศไทย-ลาว-พม่า กับงานวิจัยในพื้นที่ศึกษาอ่ืน 

 พื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกันมีลักษณะทางธรณีแปรสัณฐาน (Tectonic setting) ที่แตกต่าง

กัน ท าให้พฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละบริเวณนั้นแตกต่างกันด้วย ดังนั้นในการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนด้วยวิธี RTL ในแต่ละพื้นที่ศึกษา จะให้ค่า RTL ในแต่

ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ จากรูปที่ 4.2 จะเห็นว่าค่า RTL 

ต่ าสุดที่ตรวจพบก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่บริเวณประเทศไทย ลาว และพม่า นั้นมีค่าอยู่ระหว่าง 

-0.5 ถึง -0.7 โดยความผิดปกติที่ตรวจพบในบริเวณประเทศลาวจะมีค่าต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับ

บริเวณอ่ืนที่ระดับ RTL = -0.7 (รูปที่ 4.2a) แสดงถึงในบริเวณดังกล่าวมีการกระจายตัวของจุด

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ห่างกัน และแผ่นดินไหวมีการลดลงอย่างชัดเจน ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ใหญ่ การเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนอย่างชัดเจนนี้ ท าให้สามารถสังเกตความผิดปกติได้ง่าย 

และเหมาะที่จะน ามาใช้เป็นสัญญานเตือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็

ตาม การศึกษาความผิดปกติของค่า RTL ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในงานวิจัยต่างประเทศยัง

ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน ในการที่จะบอกว่าค่า RTL ต้องมีความผิดปกติที่ระดับเท่าไรถึงจะเกิด

แผ่นดินไหวใหญ่ ส าหรับการศึกษานี้ พบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ทั้งหมด 3 เหตุการณ์ ค่า 

RTL จะลดลงอย่างผิดปกติที่ระดับต่ ากว่า -0.5 ซึ่งค่านี้อาจน าไปใช้เป็นสัญญานเตือนก่อนเกิด

แผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณชายแดนประเทศไทย ลาว และพม่าได้ นอกจากนี้จะเห็นว่า

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่า ค่า RTL ที่ตรวจพบก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นไม่

จ าเป็นต้องมีค่าต่ ากว่าเสมอไป ดังเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในบริเวณประเทศพม่า 

ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ค่า RTL ที่ตรวจพบก่อนเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ได้มีค่าต่ าที่สุด (รูปที่ 

4.2b) เมื่อเทียบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวอ่ืนในพื้นที่ศึกษา ดังนั้นจึงยังไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่างขนาดแผ่นดินไหวกับระดับการลดลงของค่า RTL ในการศึกษานี้ นอกจากนี้ยังพบว่ามี

บางช่วงเวลาในบริเวณประเทศไทย พม่าและลาว ที่ตรวจพบการเพิ่มข้ึนของค่า RTL อย่าง

ผิดปกติ โดยเฉพาะในบริเวณประเทศไทยในปี ค.ศ. 2004 (รูปที่ 4.2c) แต่ไม่พบเหตุการณ์

แผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึนตามมา แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการกระจุกตัวของจุดศูนย์กลาง

แผ่นดนิไหว และการเพิ่มข้ึนของแผ่นดินไหวอย่างผิดปกตินั้น อาจเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดข้ึน

ในพื้นที่นั้นๆ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่สามารถ

น าค่าความผิดปกตินี้มาใช้เปน็สัญญานเตือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ได้ 
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รูปที่ 4.2 แสดงการเปลี่ยนแปงค่า RTL ในแต่ละช่วงเวลา และค่า RTL ต่ าสุด (เส้นสีแดง) ที่
ตรวจพบก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ (ลูกศรสีด า) บริเวณชายแดน        
(a) ประเทศลาว (b) ประเทศพม่า และ (c) ประเทศไทย 
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4.3 การเปรียบเทียบช่วงเวลาที่เริ่มตรวจพบการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนอย่าง

ผิดปกติก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่บริเวณประเทศไทย-ลาว-พม่า กับงานวิจัย

ในพื้นที่ศึกษาอ่ืน 

การศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ ด้วยวิธี RTL ใน

งานวิจัยต่างประเทศนั้น สามารถแสดงค่าผิดปกติที่ซึ่งตรวจพบก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ใหญ่ทั้งในช่วงเวลาสั้น (Short term) และช่วงเวลาปานกลาง (Intermediate term) จากรูปที่ 4.3 

จะเห็นว่าการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนอย่างผิดปกติ ในประเทศญี่ปุ่น กรีซ อิหร่าน และ ตุรกี 

สามารถตรวจพบได้ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ประมาณ 1 – 7 ปี (Chouliaras, 2009; 

Katsumata, 2011a; Katsumata และ Sakai, 2013; Murru และคณะ, 1999; Ozturk และ 

Bayrak, 2009; Sorbi และคณะ, 2012)  

 

 

รูปที่ 4.3 แสดงช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มตรวจพบการลดลงของอัตราการไหวสะเทือนอย่างผิดปกติ
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในพื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกันจากงานวิจัย
ในต่างประเทศ (สี่เหลี่ยมสีน้ าเงิน) และจากการศึกษานี้ (สี่เหลี่ยมสีแดง)   
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ส าหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่บริเวณชายแดนประเทศไทย ลาว และพม่านั้น 

สามารถตรวจพบค่าผิดปกติก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวประมาณ 1 เดือนถึง 1.3 ปี 

ที่ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นถึงปานกลางสอดคล้องกับการศึกษาบริเวณพื้นที่อ่ืนๆในงานวิจัย

ต่างประเทศ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่นานมากนัก เหมาะสมส าหรับใช้ในการติดตามการ

เกดิแผ่นดินไหวใหญ่ ดังนั้นหลังจากตรวจพบการเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนอย่างผิดปกติ ที่ค่า 

RTL อยู่ในระดับต่ าสุด ในบริเวณประเทศไทย ลาว และพม่า อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด

แผ่นดินไหวใหญ่ตามมาในช่วงเวลาประมาณ 1 เดือน ถึง 1.3 ปี  

 

4.4 การเปรียบเทียบ ลักษณะเฉพาะของรูปแบบไหวสะเทือน ก่อนเกิดเหตุการณ์

แผ่นดินไหวใหญ่บริเวณประเทศไทย ลาว และพม่า 

 รูปแบบไหวสะเทือนที่ตรวจพบก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในแต่ละพื้นที่ จะมี

ลักษณะเฉพาะซึ่งมักจะสัมพันธ์กับอัตราการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่นั้นๆ  จากงานวิจัยของ 

Wyss และ Habermann (1988a) พบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7–8.0 มักจะมีการลดลง

ของอัตราการเกิดแผ่นดินไหวอย่างผิดปกติ โดยแผ่นดินไหวจะลดลงประมาณ 45% - 90% 

ในขณะที่งานวิจัยของ Sobolev (1995) พบว่าจะมีลดลงของอัตราการเกิดแผ่นดินไหวอย่าง

ผิดปกติในระยะแรก และแผ่นดินไหวจะเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามมา     

 ส าหรับรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณประเทศไทย 

ลาว และพม่านั้น มีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดแผ่นดินไหวใน 2 รูปแบบด้วยกัน รูปแบบไหว

สะเทือนในประเทศไทยและลาวจะแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่

ห่างกันมากข้ึน และสัมพันธ์กับอัตราการลดลงของแผ่นดินไหวอย่างผิดปกติ (รูปที่ 4.4a และ 

4.4c) ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wyss และ 

Habermann (1988) ส่วนรูปแบบไหวสะเทือนในประเทศพม่านั้นพบว่ามีการกระจายตัวของจุด

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างกันมากข้ึนในระยะแรก และหลังจากนั้นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่

เกิดจะเริ่มกระจุกตัวเข้าหากันอย่างผิดปกติ (รูปที่ 4.4b เส้นสีแดง) ประกอบกับอัตราการเกิด

แผ่นดินไหวจะลดลงในช่วงแรกอย่างชัดเจนและเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว (รูปที่ 4.4b เส้นสีด า) ก่อน

เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sobolev (1995) รูปแบบ

ไหวสะเทือนที่ตรวจพบก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณประเทศ ลาว และพม่านั้น ถือเป็น

ลักษณะเฉพาะที่สามารถน ามาใช้ในการติดตามการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณดังกล่าวได้      
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รูปที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของจ านวนแผ่นดินไหวสะสม (เส้นสีด า) กับ 
รูปแบบการไหวสะเทือน (เส้นสีแดง) ในแต่ละช่วงเวลา ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ใน
บริเวณ (a) ประเทศลาว (b) ประเทศพม่า (c) ประเทศไทย 
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 การศึกษานี้ได้ท าปรับปรุงคุณภาพของฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา 

และท าการตรวจสอบรูปแบบการไหวสะเทือนด้วยวิธี RTL เพื่อหาความสัมพันธ์ของค่าผิดปกติที่

ตรวจพบก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่บริเวณประเทศไทย ลาว และพม่า ดังนี้ 

 1) หลังจากปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการ

ทางสถิติพบว่า ความสัมพันธ์ของจ านวนแผ่นดินไหวสะสมบริเวณพื้นที่ศึกษาในแต่ละช่วงเวลามี

ลักษณะเป็นเส้นตรง แสดงให้เห็นว่าข้อมูลแผ่นดินไหวหลักในช่วงปี ค.ศ. 2000-2016 ที่มีขนาด

แผ่นดินไหวมากกว่า 3.5 นั้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทางสถิติ  

 2) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหวสะเทือนด้วยวิธี RTL สามารถตรวจพบ

การกระจายตัวของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ห่างกันมากข้ึน และการเกิดแผ่นดินไหวลด

น้อยลงอย่างผิดปกติ ที่ระดับ RTL ต่ ากว่า -0.5 ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณชายแดน

ประเทศไทย ลาว และพม่า  

 3) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหวสะเทือนด้วยวิธี RTL ในแต่ละช่วงเวลา 

สามารถตรวจพบความผิดปกติ ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในบริเวณ ประเทศไทย ลาว 

และพม่า ประมาณ 1 เดือน ถึง 1.3 ปี 

 4) การวิเคราะห์รูปแบบไหวสะเทือนด้วยวิธี RTL ในบริเวณประเทศไทย ลาว และพม่า

พบว่ามีลักษณะเฉพาะใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือประเทศไทยและลาว สามารถตรวจพบการ

กระจายตัวของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ห่างกันมากข้ึน และการเกิดแผ่นดินไหวลดน้อยลง

อย่างผิดปกติ ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามมา ขณะที่ในบริเวณประเทศพม่า ตรวจพบการ

กระจายตัวของแผ่นดินไหวห่างกันมากข้ึนและแผ่นดินไหวเริ่มลดน้อยลงในระยะแรก หลังจาก

นั้นแผ่นดินไหวเริ่มมีการกระจุกตัวกันและเกิดเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ใหญ่ในบริเวณดังกล่าว   
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหวสะเทือนด้วยวิธี RTL เป็นวิธีการทางสถิติเพื่อ

ใช้แสดงความผิดปกติก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ แต่ เนื่องจากกระบวนการเกิด

แผ่นดินไหวมีความซับซ้อนมาก ประกอบกับไม่ค่อยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในพื้นที่ศึกษาท าให้มี

กรณีศึกษาน้อย ดังนั้นควรมีการติดตามการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทย ลาว และ

พม่า และน าวิธีการในงานวิจัยนี้ไปใช้วิเคราะห์ความผิดปกติก่อนเกิดแผ่นดินไหวในอีกหลายๆ

เหตุการณ์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าผิดปกติที่ตรวจพบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ใน

บริเวณประเทศไทย ลาว และพม่า ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้จะแสดงถึงลักษณะเฉพาะของรูปแบบ

ไหวสะเทือนในบริเวณดังกล่าว และช่วงเวลาที่อาจเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอนาคต สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการวางแผน เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามการเกิดแผ่นดินไหวใน

บริเวณประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดผลกระทบ และความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนจาก

พิบัติภัยดังกล่าว ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
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