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รอยเล่ือน (fault) หรือรอยเหล่ือม คอื รอยแตกแยกในหนิ 
ซึง่มกีารเคลือ่นทีข่องหนิทัง้สองขา้งโดยขนานกบัระนาบรอย
เลือ่น (fault plane) ลกัษณะของระนาบรอยเลือ่นนี้อาจเป็น
ระนาบทีอ่ยูใ่นแนวดิง่ไปจนถงึแนวราบได ้ถา้ระนาบของรอย
แตกมคีา่เบีย่งไปจากแนวดิง่ ชัน้หนิทีอ่ยูเ่หนือระนาบของ
รอยแตก เรยีกวา่ หินเพดาน (hanging wall) สว่นหนิทีอ่ยู่
ดา้นลา่งระนาบของรอยแตกเรยีกวา่ หินพืน้ (foot wall)



1. รอยเล่ือนปกติ  เป็นการเคล่ือนตัวตาม
แนวยืนหรือเล่ือนตัวลงมาตามความ
ลาดชันของระนาบรอยเล่ือน  

2. รอยเล่ือนย้อน เป็นการเล่ือนตัวย้อน
แนวระนาบรอยเล่ือนขึน้ไปท าให้ช้ันหินด้าน
หน่ึงเคล่ือนย้อนไปบนช้ันหินอกีด้านหน่ึง

3. รอยเล่ือนเหล่ือมข้าง  เป็นการเล่ือนตัว
ตามแนวราบท าให้ช้ันหินหรือพื้นที่ที่เคยเป็น
บริเวณเดียวกันเล่ือนเหล่ือมจากกันและรอย
เหล่ือมซ้อนเกิดจากการที่ช้ันหินเล่ือนไถลทับ
ซ้อนกนั
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รอยเล่ือนมพีลงัในประเทศไทย

รอยเล่ือนแม่จัน
รอยเล่ือนแม่ฮ่องสอน

รอยเล่ือนแม่ทา
รอยเล่ือนพะเยา

รอยเล่ือนปัว

รอยเล่ือนเถิน
รอยเล่ือนเมย

รอยเล่ือนอุตรดิตถ์

รอยเล่ือนศรีสวัสดิ์
รอยเล่ือนเจดีย์สามองค์

รอยเล่ือนระนอง
รอยเล่ือนคลองมะรุ่ย

รอยเล่ือนท่าแขก

DDPM
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จากการรายงานของกรมทรัพยากรธรณวีทิยา พบว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยมรีอยเล่ือนทีม่พีลงัทั้งหมด 14 รอยเล่ือน โดย
กระจายอยู่ใน 22 จังหวดั ได้แก่

1. รอยเล่ือนแม่จัน พาดผ่านอ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย 
จังหวดัเชียงใหม่ อ าเภอแม่จัน อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอ
เชียงของ จังหวดัเชียงราย ในแนวทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัตกเฉียงใต้ มคีวามยาวประมาณ 101 กโิลเมตร
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2. รอยเล่ือนแม่องิ พาดผ่านอ าเภอเทงิ อ าเภอขุนตาล 
และอ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย ในแนวทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต้ มคีวามยาว
ประมาณ 57 กโิลเมตร

3. รอยเล่ือนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน ในแนวทิศเหนือ-ใต้ มี
ความยาวประมาณ 29 กโิลเมตร
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4. รอยเล่ือนเมย วางตวัในแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ พาดผ่าน
ตั้งต้นจากล าน า้เมย ชายแดนพม่า ต่อไปยงัห้วยแม่ท้อ ล าน า้
ปิง จังหวดัตาก ไปถึงจังหวดัก าแพงเพชร นครสวรรค์ และ
ส้ินสุดทีจ่ังหวดัอุทยัธานี ในแนวทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ มี
ความยาวประมาณ 250 กโิลเมตร

5. รอยเล่ือนแม่ทา พาดผ่านอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
และอ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ในแนวโค้งไปทาง
ทศิตะวนัออก มคีวามยาวประมาณ 61 กโิลเมตร
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6. รอยเล่ือนเถิน พาดผ่านอ าเภอแม่พริก อ าเภอเถิน 
จังหวดัล าปาง และอ าเภอวงัช้ิน จังหวดัแพร่ ในแนวโค้งใน
ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ มคีวามยาวประมาณ 103 
กโิลเมตร

7. รอยเล่ือนพะเยา พาดผ่านอ าเภองาว จังหวดัล าปาง และ
อ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา ในแนวทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ-
ตะวนัออกเฉียงใต้ ทางด้านทศิเหนือของรอยเล่ือนท่าสี มี
ความยาวประมาณ 23 กโิลเมตร
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8. รอยเล่ือนปัว พาดผ่านพืน้ทีอ่ าเภอสันตสุิข อ าเภอท่าวงั
ผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง และอ าเภอทุ่งช้าง ของ
จังหวดัน่านในแนวเหนือ-ใต้ ด้วยความยาวประมาณ 130 
กโิลเมตร
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9. รอยเล่ือนอุตรดติถ์ พาดผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอท่าปลา 
จังหวดัอุตรดติถ์ อ าเภอนาหม่ืน อ าเภอนาน้อย อ าเภอเวยีงสา 
และอ าเภอแม่จริม จังหวดัน่าน ในแนวทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต้ มคีวามยาว
ประมาณ 150 กโิลเมตร

10. รอยเล่ือนเจดย์ีสามองค์ พาดผ่านอ าเภอทองผาภูม ิและ
อ าเภอสังขละบุรี จังหวดักาญจนบุรี ในแนวทศิตะวนัตก
เฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต้ มคีวามยาวประมาณ 60 
กโิลเมตร
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11. รอยเล่ือนศรีสวสัดิ์ พาดผ่านอ าเภอบ้านไร่ จังหวดั
อุทยัธานี อ าเภอศรีสวสัดิ์ และอ าเภอหนองปรือ จังหวดั
กาญจนบุรี ในแนวโค้งเลก็น้อยไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ มี
ความยาวประมาณ 62 กโิลเมตร

12. รอยเล่ือนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอ าเภอหนองไผ่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอหล่มเก่า จังหวดัเพชรบูรณ์
ประกอบด้วยรอยเล่ือนบริวารในแนวทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัตกเฉียงใต้ กบัแนวทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออก
เฉียงใต้สลบักนั มคีวามยาวประมาณ 110 กโิลเมตร
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13. รอยเล่ือนระนอง พาดผ่านพืน้ที่ตั้งแต่ จังหวดั
ระนอง ชุมพร ประจวบ ครีีขนัธ์ และพงังา มคีวามยาว
ประมาณ 270 กโิลเมตร

14. รอยเล่ือนคลองมะรุ่ย พาดผ่านอ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอ
พนม จังหวดัสุราษฎร์ธานี อ าเภอทบัปุด อ าเภอเมือง จังหวดั
พงังา พาดผ่านไปตามทะเลอนัดามนั ระหว่างอ าเภอเมือง
จังหวดัภูเกต็ กบัอ าเภอเกาะยาว จังหวดัพงังา ในแนวทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต้ มคีวามยาวประมาณ 
148 กโิลเมตร
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แผนที่แสดงระดับ 

ความเสี่ยงตอ่ภัย

จากแผน่ดนิไหว

DDPM



0          50         100      1 50 km

Bangkok

รอยเล่ือนศรีสวสัดิ์

รอยเล่ือนเจดย์ีสามองค์

รอยเลื่อนในภาคตะวันตก                                                               

ที่อาจกอ่ให้เกดิแผน่ดินไหวขนาดใหญ่

DDPM



รอยเลื่อนในภาคเหนอื                                                                                    

ที่อาจกอ่ให้เกดิแผน่ดินไหวขนาดใหญ่

รอยเล่ือนแม่จัน

รอยเล่ือนแม่ทา

รอยเล่ือนปัว

รอยเล่ือนเถิน

รอยเล่ือนอุตรดิตถ์

รอยเล่ือนพะเยา

DDPM
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แผ่นดินไหว
เป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของพื้นดิน

อนัเน่ืองมาจากการปลดปล่อยพลงังานเพื่อระบายความเครียดท่ีสะสมไว้
ภายในโลกออกมาอยา่งฉบัพลนัและเป็นการปรับสมดุลของเปลือกโลก
ใหเ้ขา้ท่ี

ภาพความเสียหายจากแผน่ดินไหวเมืองโกเบ ประเทศญ่ีปุ่น



การพยากรณ์แผ่นดนิไหว
การสงัเกตพฤติกรรมของสตัวห์ลายชนิดท่ีรับรู้ถึงภยั
แผน่ดินไหวและสงัเกตส่ิงแวดลอ้ม
- แมลงสาบจ านวนมากวิง่เพน่พา่น
- สุนขั เป็ด ไก่ หมี ต่ืนตกใจ
- หนู งู วิง่ออกมาจากรู
- ปลากระโดดข้ึนจากผวิน ้ า
- น ้ าใตดิ้น (ชาวจีน สงัเกต การเปล่ียนแปลง ของน ้ าในบ่อน ้ า 
5 ประการ ก่อนเกิดแผน่ดินไหวไดแ้ก่ น ้ าขุ่นข้ึน มีการหมุน
วนของน ้ า ระดบัน ้ าเปล่ียนแปลง มีฟองอากาศ และรสขม) 

จด
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สาเหตุของการเกดิแผ่นดนิไหว
1.  แผ่นดินไหวทีเ่กดิตามธรรมชาต ิ

1.1  แผน่ดินไหวท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลก 
1.2 แผน่ดินไหวท่ีเกิดจากกระบวนการระเบิดของภูเขาไฟ

2.  แผ่นดินไหวทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษย์ เช่น
2.1  การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใตดิ้น
2.2 การระเบิดพื้นท่ีอยา่งรุนแรงเพื่อการส ารวจ

และสร้างส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่  เช่น เข่ือน
2.3 การยบุตวัของแผน่ดิน เน่ืองจากการท าเหมืองแร่ เป็นตน้
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แนวการเกดิแผ่นดินไหวของโลก
1.  แนวรอยต่อท่ีเกิดลอ้มรอบมหาสมุทรแปซิฟิก  

ซ่ึงเรียกบริเวณน้ีวา่  “วงแหวนแห่งไฟ (Ring of fire)”
2.  แนวรอยต่อภูเขาแอลป์ในทวปียโุรป  
3.  แนวรอยต่อท่ีเหลืออีกร้อยละ 5 เกิดในบริเวณ

แนวสนัเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก
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การวดัระดบัแผ่นดนิไหว

เมอร์คลัล ิ(Mercalili) ชาวอติาเลยีน (10 ระดับ )

Harry o. Wood , frank  Neuman ปรับ
12 ระดบั

เกณฑ์วดัการส่ันสะเทือน เรียกว่า  มาตราเมอร์คลัลิ

Charles  F. Richter
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ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
1. แผน่ดินสะเทือน ท ำใหส่ิ้งปลูกสร้ำงอำคำรบำ้นเรือน 

สะพำน และถนนพงัทลำย
2. แผน่ดินเล่ือน ท ำใหถ้นน ทำงรถไฟ เกิดกำรฉีกขำด

ตำมแนวกำรเล่ือนตวั
3. เกิดไฟไหมอ้นัเน่ืองมำจำกท่อแก๊สฉีกขำด
4.  แผน่ดินถล่ม
5. ธรณีสูบ 
6.  เกิดคล่ืนยกัษห์รือสึนำมิ 
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การตรวจวดัแผ่นดนิไหว 
มาตราเมอร์แคลลี (Mercalli Scale) โดย เมอร์แคลลี 

ชาวอิตาลี ไดก้ าหนดข้ึนในปี ค.ศ.1902 จากความรู้สึกท่ี รับรู้
ไดจ้าก

การเกิดแผน่ดินไหว และความกระทบกระเทือนต่อ
อาคาร  ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงจะท าการตรวจวดัไดเ้ฉพาะในบริเวณ
ท่ีผูพ้กัอาศยัอยู ่   ในสถานท่ีเกิดเหตุ และยงัข้ึนอยูก่บัชนิด
ของอาคาร  และส่ิงก่อสร้างท่ีต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน 

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเร่ือยมาจนแบ่งเป็น 12 อนัดบั     
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ไซสโมกราฟ

Charles  F. Richter
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ไซสโมกราฟ
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ขนาด ความสัมพนัธข์องขนาดโดยประมาณกับความส่ันสะเทอืนใกล้ศูนยก์ลาง

1-2.9
เกดิการส่ันไหวเลก็น้อย ผู้คนเร่ิมมคีวามรู้สกึถงึการส่ันไหว บางคร้ัง รู้สกึเวยีน 
ศรีษะ

3-3.9 เกดิการส่ันไหวเลก็น้อย ผู้คนทีอ่ยูใ่นอาคารรู้สกึเหมอืนรถไฟวิง่ผ่าน

4-4.9
เกดิการส่ันไหวปานกลาง ผู้ทีอ่าศัยอยูท่ัง้ภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สกึ
ถงึการ ส่ันสะเทอืน วัตถุหอ้ยแขวนแกว่งไกว

5-5.9 เกดิการส่ันไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เคร่ืองเรือน และวัตถุมกีารเคลือ่นที่

6-6.9 เกดิการส่ันไหวรุนแรงมาก อาคารเร่ิมเสยีหาย พงัทลาย

7.0 ขึน้ไป
เกดิการส่ันไหวร้ายแรง อาคาร สิง่ก่อสร้างมคีวามเสยีหายอยา่งมาก แผ่นดนิ
แยก วัตถุทีอ่ยูบ่นพืน้ถกูเหวีย่งกระเดน็
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ระยะไหวเตอืน (Foreshock) ส ัน่สะเทือนก่อนลว่งหนา้เบาๆ   

ช่วงเวลาส ัน้ๆ เป็นวนิาท ีไม่สามารถเตรยีมตวัทนั

ระยะของการเกดิแผ่นดนิไหว

ระยะไหวใหญ่ (Mainshock) มีการส ัน่สะเทือนเตม็ที่                  

มีความรุนแรงมากที่สดุ            

ระยะไหวตาม (Aftershock) ระยะส ัน่สะเทือนหลงัจาก

ระยะไหวใหญ่ เพือ่ใหแ้นวแตกรา้วเขา้ที่หรอืหยดุน่ิง

เป็นการไหวเบาๆ ตามมาอกีหลายๆคร ัง้                

ใชเ้วลาหลายวนักว่าจะหยดุน่ิงเขา้ที่

DDPM



DDPM



Beam-column joint 

damage in a building 

in Taiwan By the 1999 

Chi-Chi earthquake

Beam-column joint 

damage in a building 

in the 1999 Izmit, 

Turkey earthquake

DDPM



ความเสียหายจากแผ่นดินไหว ขนาด 7.9 RICHTER

ประเทศปากีสถาน มกราคม 2544

มีผูเ้สียชีวิต 70,000 คน

DDPM



อยูใ่ตโ้ตะ๊ท่ีแข็งแรงป้องกนัสิ่งรว่งหลน่

DDPM แผนปฏิบตักิารในสถานการณฉุ์กเฉินส าหรบัผูใ้ชส้อยอาคารDDPM



การอพยพหนีภัย

จากแผ่นดินไหว

แผนปฏิบตักิารในสถานการณฉุ์กเฉินส าหรบัผูใ้ชส้อยอาคารDDPM
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แหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้จากเวบ็ไซต์ต่อไปนี้
http://www.cmw.ac.th/elibrary/fileselibrary/Science
http://www.ednet.kku.ac.th
http://www.school.obec.go.th/csw_som


