
  

บทท่ี 7 
 

แผ่นดินไหว 
                                                                    *อาจารย์พงศ์กฤษณ์  เสนีวงศ์ 

 
แผ่นดินไหว  คือความสั่นสะเทือนของพื้นโลก  อาจเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ท าให้สภาพทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไป 
1.  ลักษณะของแผ่นดินไหว 
ความสั่นสะเทือนบนของพื้นโลก   ถ้าเกิดขึ้นบริเวณท่ีมีชุมชน   มี 

ประชาชนอยูอ่าศัยหนาแน่น จะท าให้เกิดความสูญเสียมากมาย  ความสั่นสะเทือนท าให้
อาคารถล่ม ทลายลง มาทับผู้คนท่ีอยู่อาศัย แผ่นดินเล่ือน แผ่นดินแยก แผ่นดนิยุบ  ท าให้
เส้นทางคมนาคมพังทลาย เขื่อนพัง เกิดอุทกภัยอย่างฉับพลัน  สาเหตุท่ีท าให้
แผ่นดินไหวแบ่งออกได้  2  สาเหตุ คือ   แผ่นดินไหวท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
และแผ่นดินไหวที่เกิดจากธรรมชาติ 

           2.  สาเหตุของแผ่นดินไหว 
               แผ่นดินไหวที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
               -  เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน เนื่องจากมีการขุดแร่ ท าเหมืองใต้ดิน การสูบ
น้ าบาดาล น้ ามันดิบ ก๊าซใต้ดิน รวมท้ังทรายใต้ดินขึ้นมาใช้งานจนท าให้เกิดอุโมงค์ หรือ
ช่วงว่างใต้ดิน และเกิดการปรับตัวของชั้นผิวดินถล่มลง 

               -  เกิดจากการทดลองระเบิดใต้ดิน รวมท้ังการทดลองนิวเคลียร์ 
               -  เกิดจากการยุบตัวของอ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อนซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ๆ พืน้ดินใต้อ่าง
เก็บน้ า ต้องรับน้ าหนักน้ ามากมหาศาล จึงเกิดการปรับตัว ถล่มยุบตัวลง 
               -  เกิดจากชั้นหินใต้ดินแปรสภาพจากการฝังขยะนิวเคลียร์ใต้ดิน  
               แผ่นดินไหวที่เกิดจากธรรมชาติ 
               -  เกิดจากลูกอุกาบาตตกลงมาจากฟากฟ้า 
               -  เกิดจากธารน้ าใต้ดินเปลี่ยนเส้นทางเดินท าให้เกิดอุโมงค์ว่างใต้ดินยุบตัวถล่ม
ทลายลง 



  

               -  เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานความร้อนใต้ดินขึ้นมาสู่ผิวดินท าให้ชั้นหิน
แตกเกิด    เป็นภูเขาไฟระเบิด และเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ๆ 
          3.  พื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว 
               แผ่นดินไหวไมส่ามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้เพราะไม่มีทางทราบฤดูกาล    หรือ
ช่วงเวลาที่จะเกิดความสั่นสะเทือน แต่เราสามารถทราบว่าพื้นท่ีใดเป็นบริเวณเสี่ยงภัย
จากแผ่นดินไหว เพราะแผ่นดินไหวโดยธรรมชาติจะเกิดขึ้นซ้ า ๆ อีกในบริเวณท่ีเคยเกิด
มาแล้ว แนวแผ่นดินไหวใหญ่ ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ ประเทศไทย คือในทะเลอันดามัน พม่า และ
ประเทศจีนตอนใต้ ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ ขึ้นไปจะมีความ
สั่นสะเทือนเข้ามาถึงในบริเวณประเทศไทยได้ ส่วนในบริเวณพื้นท่ีประเทศไทย บริเวณ
ท่ีมีพลังงานใต้พิภพผลักดันหินเหลวหลอมละลาย (Magma) จากใต้พื้นโลกขึ้นมาจนพบ
กับธารน้ าใต้ดิน  ท าให้เกิดน้ าพุร้อน  ตั้งแต่บริเวณภาคเหนือและด้านตะวันตกของ
ประเทศ จนถึงภาคใต้ตอนบน จึงเป็นบริเวณท่ีเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่
ในประเทศ ในอดีตได้เกิดมีแผ่นดินไหว ขนาด 5.6  ริคเตอร์ท่ีรอยเลื่อนของชั้นหินท่ี 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2518   เกิดความสั่นสะเทือนไป
ท้ังภาคเหนือและภาคกลางตอนบน   ส าหรับแผ่นดินไหวขนาดแรงท่ีสุด    ท่ีมีศูนย์กลาง
อยู่ในประเทศไทย คือ 5.9 ริกเตอร์ท่ีรอยเลื่อนของชั้นหินท่ี อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี  เมื่อวันท่ี 22 เมษายน  2526 เกิดความสั่นสะเทือนไปท่ัวประเทศไทยตอนบน 
(ค าว่า  ริกเตอร์ (Richter)   คือ  หน่วยวัดพลังงานจากใต้พิภพ  ซึ่งผลักดันขึ้นมาท าให้เกิด
ความสั่นสะเทือน) 

           4.  ผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
               แผ่นดินไหวที่มีขนาดตั้งแต่ 5.0 ริกเตอร์ขึ้นไป  สามารถท าให้เกิดความเสียหาย
แก่อาคารและสิ่งก่อสร้างได้  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดก าเนิดแผ่นดินไหว  และ
สภาพทางธรณีของท่ีตั้งอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ผลกระทบของแผ่นดินไหวจะก่อให้เกิด
ความเสียหายในลักษณะต่าง ๆ กัน ดังต่อไปนี้ 

               -  สิ่งก่อสร้างท่ีท าด้วยอิฐหรือกระเบ้ืองแตกหักเสียหาย 
               -  อาคารธรรมดาพังทลายบางส่วนหรือท้ังหมด บางครั้งบ้านไม้เสียหาย 
               -  ท่อใต้พื้นดินแตกหัก ฉีกขาด ท่อก๊าซร่ัว ท่อน้ าแตก ไฟฟ้าลัดวงจร 
               -  ต้นไม้เล็ก ใหญ่ โค่นล้ม  ท าอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 



  

               -  เส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ทางด่วน ทางรถไฟ ถูกท าลาย
เสียหาย             
               -  มนุษย์และสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเศษสิ่งปรักหักพังและการล้ม
ทับของ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
               -  ท าให้เกิดคลื่นใต้น้ า (Tsunami) ซัดขึ้นมากกวาดสิ่งก่อสร้าง มนุษย์และสัตว์
ลงทะเลไป 
               -  บ้านเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดิน หิน ทราย ท่ีเคลื่อนถล่มลงมา
ทับ 
               -  พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
               -  เส้นทางเดินของแม่น้ า ล าธาร ถูกทับถมและเปลี่ยนทิศทางไป 
               -  เขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ า พัง ท าให้เกิดอุทกภัยอย่าฉับพลัน  เป็นอันตรายแก่ชีวิต                                    
และท าลายทรัพย์สินอย่างมหาศาล 
               -  ถ้ามีขนาดตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไปจะท าให้เกิดแผ่นดินแยก แผ่นดนิเล่ือน 
แผ่นดินถล่มได ้
           5.  การเตรียมพร้อมป้องกันเพื่อลดความสูญเสียจากแผ่นดินไหว 
               5.1  ก่อนเกิดภัย (การเตรียมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว) 
                    -  เสริมความแข็งแรงให้แก่อาคารบ้านเรือน และสถานท่ีราชการ 
                    -  รื้ออาคารสิ่งก่อสร้างท่ีไม่มั่นคงออก ถ้าสร้างอาคารใหม่ควรสร้างให้ต้าน
แรงแผ่นดินไหวได ้
                    -  ส ารองเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งน้ าดื่มท่ีสะอาดไว้ให้พร้อม จัดเตรียม
ท่ีพักชั่วคราวท่ีต้านแรงแผ่นดินไหวได้ หรือเต้นท์สนามไว้ให้พร้อม 
                    -  เสริมความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยให้แก่โรงกล่ันน้ ามัน โรงแก๊ส 
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
                    -  ระบายน้ าออกจากเขื่อน ลดระดับน้ าในเขื่อนลง เพื่อลดน้ าหนักน้ าเหนือ
เขื่อน 
                    -  เตรียมแผนอพยพจากเขตอันตราย เช่น เชิงเขาลาดเท ซึ่งอาจมีแผ่นดิน
เล่ือนถล่ม  หรือชายฝั่งทะเลน้ าลึกซึ่งอาจมีคลื่นใต้น้ า ( Tsunami )  ซัดเข้าหาฝัง่ได้ 



  

                    -  เตรียมหน่วยให้ความช่วยเหลือ เช่น แพทย์ พยาบาล และหน่วยบรรเทาสา
ธารณภัย 
                    -  เตรียมยาและเวชภัณฑ์ เช่น ยาชุดสามัญประจ าบ้านไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
                    -  ฝึกการปฐมพยาบาล 
                    -  ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเกิดแผ่นดินไหว 
               5.2  ขณะเกิดภัย (ขณะท่ีเกิดความสั่นสะเทือน) 
                    -  คุมสติตนเอง และเตือนสติผู้ใกล้ชิด อย่าตื่นเต้น ตกใจ  เพราะจะท าให้เกิด
ความสูญเสียมากย่ิงขึ้น 
                    -  ถ้าอยู่ภายในอาคาร  ควรระมัดระวัง สิ่งของตกทับ ควรหลบใต้โต๊ะ ใต้
เตียง มุมห้อง หรือใต้วงกบประตูท่ีแข็งแรง ห่างจากหน้าต่าง หรือประตู  กระจก อย่าวิ่ง
เข้า - ออกจากอาคาร  งดการใช้ลิฟท์เพราะเมื่อสายไฟฟ้าขาดลิฟท์จะติดและควันไฟจะ
เข้ามาในลิฟท ์
                    -  ถ้าอยู่นอกอาคาร  ควรอยู่ห่างจากอาคารสูง  ระวังกระจกตกใส่  ให้อยู่ห่าง
จากก าแพง  เสาไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ต้นไม้ใหญ่ อาจหกัตกลงมาโดนร่างกายได้                                          
       -  ถ้าขับรถอยู่ควรเบารถและเข้าจอดชิดขอบทาง และอยู่ในรถจนอาการสั่น
ไหวหยุด  ปกติการสั่นไหวท่ีรุนแรงจะมีช่วงสั้นๆ ประมาณ 5-15 วินาที หลังจากนั้นจะมี
การสั่นสะเทือนซ้ า ๆ อีกหลายครั้ง แต่จะเบาลง (After-shock) จนมนุษย์เราไม่รู้สึกและ
หยุดการสั่นสะเทือนในท่ีสุด 
               5.3  หลังจากภัยผ่านพ้นไปแล้ว (หลังจากอาคารสั่นไหวสงบลงแล้ว) 
                    -  ตรวจดูตนเองและคนใกล้ชิดว่า ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ถ้าบาดเจ็บเล็กน้อย 
ให้การดูแลปฐมพยาบาลและความช่วยเหลือกันเองได้  ถ้าบาดเจ็บมาก ๆ ให้น าส่ง
สถานพยาบาลต่อไป 
                    -  ตรวจดูความเสียหายจากอาคาร บ้านเรือน  ซึ่งอาจจะพังถล่มลงมา
ภายหลังได้อีก  หรืออาจจะเกิดเพลิงไหม้และให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีความรู้
เข้าแก้ไข สถานการณ ์
                    -  ตรวจดูความเสียหายของท่อแก๊ส ท่อประปาและสายไฟฟ้า ถ้าพบสิ่ง
ผิดปกติ ให้รีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทันที 



  

                    -  ให้ระวังหรือป้องกันโรค ซึ่งเกิดจากอาหารและน้ าดื่มท่ีไม่สะอาดและการ
สุขาภิบาลท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 
           6.  ภัยพิบัติซ้ าซ้อนหลังจากเกิดแผ่นดินไหว 
               6.1  อาจจะมีอาคารถล่มภายหลังอีกเนื่องจากเกิดความสั่นสะเทือนซ้ า ๆ (After-
shock) จ านวนหลายร้อยครั้งแต่เบากว่าครั้งแรก 
               6.2  แก๊สรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจรอาจเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ 
               6.3  อุทกภัยจากเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ า พัง 
               6.4  ท่อประปาแตก น้ าดื่มสกปรก โรคระบาด เช่น โรคระบบทางเดิน
อาหาร  ฯลฯ   
                6.5 อาจเกิดคลื่นใต้น้ า สึนามิ (Tsunami) ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใต้ท้อง
ทะเล หรือมหาสมุทรหลังจากนั้นอาจเกิดคลื่นใต้น้ าขนาดใหญ่  เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง
ทะเลโดยรอบ ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง ฟังข่าวจากทางราชการและออกห่างจากชายฝั่ง
อย่างน้อย 1 กิโลเมตร หรือขึ้นไปอยู่ท่ีสูงกว่า 15 เมตร อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง หรือรอ
จนกว่าจะมีข่าวประกาศจากทางราชการว่า ปลอดภัย    
 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับภัยจากแผ่นดินไหว 
 
 โอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จนกระท่ังเป็นภัยพิบัติแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในประเทศเรา มีอยู่น้อย ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาด
อันใดท่ีคนไทยท่ัวไปจะไม่ค่อยสนใจเรื่องแผ่นดินไหวเลย ดังนั้น การปฏิบัติหรืองด
ปฏิบัติในเรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว จึงค่อนข้าง
จะเป็นเร่ืองตัวใครตัวมันอยู่มาก ในโอกาสนี้ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติกว้างๆ 
ซึ่งบางส่วนได้น ามาจากแผ่นพับของ U.S. Geological Survey (1984) เร่ือง Safety and 
Survival in an Earthquake ดังนี ้
 
1.  ข้อควรท าก่อนแผ่นดินไหวจะเกิด 

1.1 ในฐานะประชาชน 



  

- สนับสนุนให้มีการออกกฎกระทรวงฯ และเทศบัญญัติว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร เพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
และเมื่อมีกฎกระทรวงฯ หรือเทศบัญญัติ ออกบังคับใช้แล้วก็เร่งรัดให้มีการ
ควบคุมและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้มีการตรวจสภาพอาคารโรงเรียน โรงพยาบาล โรงมหรสพ 
โรงแรม อาคารศูนย์การค้า และอาคารอื่นๆ ที่มีผู้ร่วมใช้จ านวนมาก และให้มี
การเสริมความแข็งแรงเพื่อให้ต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ 

- สนับสนุนให้มีการร้ือถอนอาคารเก่าที่มีสภาพไม่แข็งแรง 
- จัดกิจกรรมในชุมชนแต่ละแห่งเพื่อการซักซ้อมและเตรียมตัวรับภัย

แผ่นดินไหว 
- สนับสนุน การวิจัยด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับแผ่นดินไหว 

1.2 ในฐานะเจ้าของบ้าน 
- ตรวจสภาพความปลอดภัยของบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน จัดการยึดหม้อต้ม

น้ า ถังแก๊ส เตาแก๊สให้ตรึงอยู่กับท่ี เพราะไฟไหม้กักเกิดจากอุปกรณ์แก๊สและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ข้อต่อท่ียืดหยุ่นได้ในทุกกรณีท่ีท าได้ สิ่งของหนักๆ ท่ีอาจ
ตกหรือหล่น จากขั้นในขณะเกิดแผ่นดินไหวให้ย้ายมาไว้กับพื้น ตู้และชั้น
หนังสือให้ยึดติดไว้กับข้างฝาหรือเสาบ้าน 

- ถ้าสร้างบ้านใหม่ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารเพื่อต้าน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

1.3 ในฐานะหัวหน้าครอบครัว 
- ซักซ้อมความพร้อมในยามเกิดแผ่นดินไหว กับสมาชิกในครอบครัวเป็นครั้ง

คราว โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติตนของทุกคนในยามเกิดแผ่นดินไหว และ
ก าหนดจุดนัดพบท่ีปลอดภัยนอกบ้านไว้ล่วงหน้า 

- สอนสมาชิกในครอบครัวให้ตัดไฟ (ยกสะพานไฟ) ปิดวาล์ลน้ า ปิดแก๊ส 

- ให้สมาชิกในครอบครัว เรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ 

- เพราะถ้าแผ่นดินไหวรุนแรง โรงพยาบาลอาจมีผู้บาดเจ็บล้น ตั้งโรงพยาบาลสนาม 

- ให้มีไฟฉาย นกหวีด วิทยุท่ีใช้ถ่านแบตเตอรี่ และถ่านไฟฉาย  พร้อมท่ีจะใช้งาน 



  

- สมาชิกของครอบครัว ควรได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ตามที่แพทย์ก าหนด 

- ควรมีการคุยปรึกษากันในระหว่างสมาชิกของครอบครัว ถึงโอกาสเกิดแผ่นดินไหว 
และหรือภัยพิบัตอิื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว จะหนีไปพบกันท่ีไหน หนีอย่างไร 

1.4 ในฐานะประชาชนท่ัวไป 
ควรคิดไว้ล่วงหน้าว่าตนเองจะท าอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่  ขับ

รถ    อยู่บ้าน   อยู่ท่ีท างาน  อยู่ในห้องประชุม  อยู่ในโรงภาพยนตร์ หรืออยู่ใน
สนามกีฬา  อยู่ท่ีบ้านเพื่อน หรือ ก าลังท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ การคิด
วางแผนไว้ล่วงหน้า จะท าให้ท่านสามารถแก้ไขสถานการณ์ในยามคับขันได้ดี  
และมีประสิทธิภาพ 

 
2.   ข้อควรท าขณะเกิดแผน่ดินไหว 

2.1 ถ้าอยู่ในอาคาร สูงๆให้ระวังสิ่งของท่ีอยู่สูงตกใส่ เช่น โคมไฟ ชิ้นส่วนของอาคาร 
เศษอิฐ และปูนซีเมนต์ท่ีแตกออกจากเพดานแลฝาผนัง และให้ระวังตู้หนังสือ ตู้
โชว์ ชั้นวางของ โต๊ะ ทีวี ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ จะเลื่อนชนหรือล้มทับ ให้
ออกจากหน้าต่าง ประตูและกระจกถ้าการสั่นสะเทือนรุนแรง ให้หลบไปอยู่ใต้โต๊ะ 
ใต้เตียง หรือมุมห้อง ซึ่งห่างจากหน้าต่าง หรือหลบอยู่ใต้วงกบประตูที่แข็งแรง  ถ้า
อยู่ชั้นล่างสุดให้รีบออกนอกอาคารไปอยู่ท่ีโล่ง 

2.2 ถ้าอยู่ในอาคารสูง ให้หลบอยู่ใต้วงกบประตูที่แข็งแรง  ถ้าอยู่ชั้นบนสูงสุดสามารถ
ขึ้นไปอยู่บนชั้นดาษฟ้าไดแ้ต่ระวังอย่าอยู่ใต้สิ่งห้อยแขวนให้อยู่ท่ีโล่งๆห่างกระจก 

2.3 ในห้างสรรพสินค้าที่มีประชาชนจ านวนมากอย่าแยง่กันออกจากอาคารเพราะทุกๆ
คนจะมีความคิดอย่างเดียวกันคือ รีบหนีออกจากอาคาร ถ้าจะต้องจากอาคารจริงๆ 
(ในกรณีท่ีเกิดไฟไหม้ หรืออาคารพัง) ให้หาทางออกท่ีปลอดภัยท่ีสุด สะดวกท่ีสุด 

2.4 ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้ออกห่างจากอาคารสูง ก าแพง เสาไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
ท่ีอาจโค่นล้ม อย่าวิ่งไปตามถนน ถ้าเป็นไปได้ ให้ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ในรถให้
หยุดรถในที่ท่ีปลอดภัยท่ีสุด คือท่ีโล่ง 

 
3.   ข้อควรท าหลังจากเกิดแผ่นดินไหว 



  

ส ารวจตรวจอาการบาดเจ็บของสมาชิกในครอบครัว บุคคลข้างเคียง และ
บุคคลอื่นๆ ในชุมชนของตน อย่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัส นอกจากเพื่อหลีกภัยใน
ยามฉุกเฉิน 

3.1 ตรวจดูไฟไหม้ หรือภัยจากไฟไหม ้
3.2 ใส่รองเท้าไว้เสมอ เพราะอาจมีเศษแก้วและวัสดุแหลมคมอื่นๆ 
3.3 ตรวจสายไฟ ท่อน้ า ท่อแก๊สรั่ว ให้ปิดถังแก๊ส ให้ตัดไฟ ถ้าสายไฟในบ้านช ารุด

เสียหาย และให้แจ้งการไฟฟ้าให้มาด าเนินการแก้ไขโดยด่วน อย่าจุดไม้ขีดหรือไฟ
แช๊ก หรือก่อไฟ จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มแีก๊สรั่ว อย่าเปิดสวิทช์ไฟ หรือใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้า ถ้าสงสัยว่าจะมีแก๊สร่ัว 

3.4 ให้ออกห่างจากบริเวณสายไฟขาด และวัตถุท่ีสายไฟขาดพาดพิง 
3.5 ท าความสะอาดบริเวณท่ีมีสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช และยาอันตรายอ่ืนๆ

หกราด 
3.6 ให้ส ารวจตรวจดูความเสียหายของท่อส้วมและท่อน้ าทิ้งก่อน เมื่อแน่ใจว่าท่อต่างๆ 

ไม่เสียหายแล้วจึงใช้ส้วม หรือท้ิงน้ าเสีย 
3.7 อย่าดื่มน้ าหรือกินอาหารจากภาชนะที่ไม่ได้ปิดฝา ซึง่อยู่ใกล้กับกระจกแตก 
3.8 ตรวจดูตู้เย็น และให้รีบใช้อาหารท่ีอาจบูดเสียเนื่องจากไม่มีไฟฟา้ 
3.9 ให้ก่อไฟหุงต้มอาหารนอกบ้าน 
3.10 อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจากจะจ าเป็นจริงๆ ให้เปิดวิทยุฟังรายงานข่าวและความ

เสียหาย 
3.11 ส ารวจตู้และชั้นเก็บของ ควรระมัดระวังสิ่งของหล่นจากตู้ ขณะเปิดประตูตู้ 
3.12 อย่าแพร่ข่าวลือ อย่าหลงเชื่อข่าวลือ ให้ฟังข่าวราชการและปฏิบัติตนตาม 
3.13 อย่าเป็นไทยมุง และอย่าเป็นนักทัศนาจร เข้าไปในเขตท่ีมีความเสียหายสูง 

และอาคารพัง และโดยเฉพาะอย่างย่ิง อย่าอยู่บริเวณชายหาด หรือริมน้ าท่ีซึ่งคลื่น
ยักษ์ท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว อาจโถมเข้าฝั่งได้ อย่าเกะกะตามถนน เพื่อให้รถฉุกเฉิน
สามารถปฏิบัติการได้โดยสะดวก 

3.14 เตรียมตัวเตรียมใจรับการเกิดแผ่นดินไหวอีกระลอก หรือท่ีเรียกว่า 
Aftershocks ถึงแม้ว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งหลังนี้จะรุนแรงน้อยกว่าแต่ก็อาจรุนแรง
พอที่ท าให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น อาคารอาจร้าวมากขึ้นจนทรุดพังภายหลังได้ 



  

3.15 ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ และองค์กรบรรเทาสาธารณภัยเท่าที่จะท าได้ 
แต่อย่าเข้าไปในเขตอันตราย นอกจากจะได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ 
 

สรุปลักษณะของแผ่นดินไหวและวิธีเพื่อความปลอดภัย 
1.  แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นบ่อยๆและเกิดขึ้นซ้ าๆที่เดิม ในบริเวณแนวรอยเลื่อน

ของชั้นหินที่ล้อมรอบแผ่นเปลือกโลก ท้ัง 12 แผ่น ท่ีเรียกว่า  วงแหวนแห่งไฟหรือเข็ม
ขัดแห่งไฟ   ลักษณะเฉพาะของรอยเล่ือนด้านตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต่เหนือจด
ใต้  ก็อยู่ใกล้ๆแนวแผ่นดินไหวของโลก  ชิดกับขอบแนวแผ่นเปลือกโลกท่ีเรียกว่าแผ่น
อินโดออสเตรเรียนเพลท(Indo-Australian Plate) ซึ่งเป็นรอยเลื่อนของชั้นหินจากหัว
เกาะสุมาตราผ่านทะเลอันดามันขึ้นไปสู่ประเทศพม่า  มีการเคลื่อนตัวของแผน่หินใน
ลักษณะมุดเข้ามาใต้แผ่นชั้นหินด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย(ลักษณะเด่นตรงนี้บ่งชี้
ไว้ว่าถ้าเกิดอุบัติซ้ า แผ่นหินเปลือกโลกตรงรอยเล่ือนนี้ก็จะเคลื่อนท่ีในลักษณะเช่นนี้อีก
คือขยับเหมือนเดิมเพียงต้องรอการสะสมพลังงานอีกนานๆมาก พอท่ีจะขยับผลักชั้นหิน
ดังกล่าวให้เคลื่อนท่ีอีกครั้ง เท่านั้น)  พลังงานความร้อนจากใต้ดินได้ผลักดันหินเหลว
หลอมละลาย(Magma)ให้สูงขึ้นมาสัมผัสกับธารน้ าใต้ดิน จึงท าให้เกิดมีแหล่งน้ าพุร้อน
ในแนวภาคเหนือ ภาคตะวันตกจนถึงภาคใต้ จากสถิติตรวจพบแผ่นดินไหวเบาๆ
บ่อยครั้ง  ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคตะวันตก ลงไปถึงภาคใต้ในทะเลอันดามัน และเคยมี
แผ่นดินไหวขนาดปานกลาง (5.9 ริกเตอร์ )ท่ีรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 22 
เมษายน 2526 ท าให้ประชาชนทั่วประเทศรู้สึกว่าพื้นดินสั่นไหว ตามสถิติพบว่าเคยมี
แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ แต่ศูนย์กลางของการสั่นไหวอยู่ในแนวรอยเลื่อนของ
ชั้นหินซึ่งอยู่นอกบริเวณประเทศไทย เช่นภาคใต้ของประเทศจีน รัฐฉานในประเทศพม่า 
และภาคใต้ของพมา่ลงไปจนถึงในแนวทะเลอันดามัน  สังเกตได้ว่าถ้ามีศูนย์กลางอยู่ใกล้
ชายแดนไทย คนไทยจะรู้สึกสั่นสะเทือนได้ แต่ถ้าศูนย์กลางอยู่ไกลๆคนไทยก็จะรู้สึกสั่น
ไหวเพียงเบาๆหรือไม่รู้สึกว่าพื้นดินสั่นสะเทือนเลย  แต่เครื่องมือตรวจวัดความ
สั่นสะเทือน(Seismograph)สามารถตรวจวัดได้  พลังงานท่ีสามารถท าลายสิ่งก่อสร้างบน
ผิวดิน (Epicenter)ซึ่งวัดตรงขึ้นมาจากศูนย์กลางใต้ดิน(Hypocenter)ตามแนวดิ่งคือขนาด 
5 ริกเตอร์ สามารถสิ่งก่อสร้างบริเวณตรงท่ีอยู่เหนือจุดศูนย์กลางพังพินาศได้ทันที  แต่ถ้า
ห่างไกลออกไป  ยิ่งไกลมากเท่าไหร่ ความสั่นสะเทือนก็จะลดลงไป จนไม่ท าให้เกิด



  

ความเสียหาย  ตัวอย่างแผ่นดินไหว  เมื่อคืนวันที่  24มีนาคม 2554 เวลา 20.55 น.ได้เกิด
แผ่นดินไหว ขนาด 6.8 ริกเตอร์ จุดก าเนิดลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตร ในพื้นท่ีอ าเภอท่า
ขี้เหล็กของพม่าห่างจากพรมแดน ไทย ตรงอ าเภอแม่สายเพียง 58 กิโลเมตร ในแผ่นดิน
ไทยเสียหายมากมายในภาคเหนือ บ้านพัง เจดีย์หัก  ก าแพงร้าวล้ม  ฝาผนังบ้านล้มทับคน
เสียชีวิต สะเทือนลงมาจนถึงกรุงเทพมหานคร ตึกสูงๆกว่า 12 ชั้นสั่นสะเทือนไปท่ัว 
 

 
2. ถ้าชั้นหินแนวรอยเลื่อนใหญ่ของโลกซึ่งอยู่ในประเทศพม่าหรือในทะเลอันดา

มันเกิดความสั่นสะเทือนแรงมากและท าให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่า 8 ริกเตอร์ ขึ้น
ไป  แม้จะเกิดขึ้นนอกเขตประเทศไทย   และจะมีศูนย์กลางอยู่ห่างไกลจากบริเวณ
ชายแดนไทย  แต่คลื่นแผน่ดินไหวก็สามารถส่งความสั่นสะเทือนเข้ามาถึง
ภายในประเทศไทย และอาจท าให้อาคารสูงๆแกว่งไกวจนเกิดการแตกร้าวได้  

3.  ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป  และมีศูนย์กลาง
แผ่นดินไหวอยู่ห่างจากชายแดนไทยไม่เกิน 500 กิโลเมตร  แม้จะมีศูนย์กลางการเกิดอยู่
นอกประเทศไทย ก็สามารถส่งคลื่นความสั่นสะเทือนเข้ามาถึงภาคเหนือ ภาคตะวันตก
หรือภาคใต้ของประเทศไทยได้  โดยพื้นท่ีอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางจะรู้สึกสั่นไหวได้ชัดเจน 
และความสั่นสะเทือนจะลดลงไปตามระยะความห่างไกล 

4. ถ้ารอยเล่ือนของชั้นหินซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ประเทศไทย เช่นบริเวณรอยเลื่อน
เชียงแสน รอยเล่ือนแม่ทา รอยเล่ือนเถิน รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเมย - อุทัยธานี รอย
เล่ือนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนระนองหรือรอยเลื่อนคลองมะรุย ขยับ
เคลื่อนตัว  ท าให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลาง ตั้งแต่ 6 ริกเตอร์ ขึ้นไป  ให้ระวัง
อาคารสูงๆที่ไม่แข็งแรงหรืออาคารท่ีถูกต่อเติมผิดเทศบัญญัติ  อาจถล่มทลาย  หรือ
อาคารสูงๆ ท่ีปลูกอยู่บนดินอ่อน อาจ จะถูกธรณีสูบจมลงไปใต้ดินอย่างรวดเร็ว  ใน
ท านองเดียวกันถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ แม้จะมีศูนย์กลางอยู่นอกประเทศไทยแต่
ถ้าเกิดใกล้และมีขนาดใหญ่กว่า 7 ริกเตอร์  ก็อาจมีผลกระทบเข้ามาถึงภายในบริเวณ
ประเทศไทยท าให้เกิดความเสียหาย ได้เช่นกัน 

5.  ถ้ารู้สึกว่าพื้นแผ่นดินชายทะเลสั่นไหวหรือทราบว่ามีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 
ตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป  จะมีจุดศูนย์กลางเกิดใต้ท้องทะเลหรือไม่ก็ตาม   เพื่อความปลอด 



  

ภัย  ถ้าเราอยู่ใกล้ๆชายทะเล ให้ระวังคลื่นจากใต้น้ า( Tsunami )โดยรีบออกห่างๆ
ชายทะเล ประมาณ 1-2 กิโลเมตร อย่างน้อย 2 -  3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องสนใจว่าจะมีคลื่น
ใต้น้ าเข้ามาซัดฝั่งหรือไมม่ี   แม้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวยังไม่มีใครพยากรณ์ได้  แต่คลื่น
ใต้น้ าสามารถทราบล่วงหน้าได้ทุกครั้ง  ด้วยการสังเกตว่าแผ่นดินชายฝั่งทะเล
สั่นสะเทือนรุนแรงผิดปกติ  เพราะต้องมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ๆใต้ทะเลหรือ
มหาสมุทรก่อน  จึงจะมีคลื่นใต้น้ าเกิดขึ้น  และคลืน่ใต้น้ าต้องใช้ระยะเวลาเคลื่อนท่ีจาก
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวใต้ทะเลนั้นอีกนานพอท่ีเราจะหนีออกห่างจากฝั่งได้ แม้เพียง 5 
นาที ก่อนคลื่นใต้น้ าเข้ามาโจมตีชายฝั่ง เราก็สามารถหนีไปได้ไกลแล้ว 

6.   ควรมีความพร้อมทุกเวลา ทุกเหตุการณ์ จะไปท่ีไหน ในกระเป๋าใส่เงินหรือ
กระเป๋าเดินทาง ควรมีไฟฉายเล็กๆพร้อมใช้งาน มีนกหวีดพร้อมใช้เป่าเสียงขอความ
ช่วยเหลือ  มีมีดเล็กๆท่ีแข็งแรง มียาประจ าตัว และวิทยุใช้ถ่านแบบพกพามีรูเสียบหูใช้
ฟังข่าวต่างๆได้ มีโทรศัพท์มือถือ มีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตัวไว้เสมอ  เอาไว้ใช้งานใน
ยามต้องการความช่วยเหลือ  ซึ่งตามความจริงแล้วสิ่งของดังกล่าวมีประโยชน์มากและ
ใช้ได้ในทุกเหตุการณ์ 

7.  เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเอาไว้บ้าง  เผื่อกรณีจ าเป็นต้องใช้ความรู้ช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องตามหลักของการปฐมพยาบาลและการให้ความช่วยเหลือ 
ส่วนการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บต้องระมัดระวังกระดูกก้านคอ กระดูกสันหลังบริเวณช่วง
เอวของเขาจะเคลื่อนท่ี เพราะอาจท าให้เขากลายเป็นคนอัมพาตไปตลอดชีวิต   ดังนั้น
ควรเรียนรู้วิธีเคลื่อนย้ายคนเจ็บจากอุบัติเหตุหรือให้ผู้รู้วิธีมาเป็นผู้เคลื่อนย้าย น าไปส่ง
แพทย ์

8.  ถ้ารู้สึกว่าพื้นดินสั่นไหว  ไม่ต้องตกใจเพราะความตกใจจะเป็นเหตุให้เกิดภัย
พิบัติซ้ าซ้อน  อาจท าให้เราต้องบาดเจ็บและอาจถึงตายได้(อันตรายคือถูกสิ่งของตกหล่น
หรือพังทลายลงมาทับ)  ให้เร่ิมมองรอบๆตัวว่ามีอะไรจะที่เป็นอันตรายอยู่ใกล้ตัวบ้าง  
ถ้าอยู่ในอาคารชั้นล่างก็หนีออกจากอาคาร ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้หนีออกห่างอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีสูงๆอย่างน้อย 15 - 20 เมตร ให้พ้นจากรัศมีซึ่งอาจมีวัสดุร่วงหล่นจากท่ีสูง
ลงมาใส่ตัวเรา ถ้าอยู่ในอาคารสูงๆให้รีบซ่อนตัวใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ท่ีแข็งแรง อย่าใช้ลิฟท์
เพราะไฟฟ้าดับ ลิฟท์จะติด ถ้าบริเวณนั้นมีแก๊สร่ัว อาจเกิดเกิดไฟไหม้ จะเสียชีวิตเพราะ



  

มีควันเข้ามาในลิฟท์   ดังนั้นถ้าอยู่ใกล้วาล์วแก๊ส วาล์วน้ า ก็ช่วยปิดให้เขาก่อนไปซ่อนตัว   
รวมท้ังยกสะพานไฟขึ้น ถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราและพอจะท าได้ ถ้าอยู่บนดาษฟ้าไม่ต้องลงมา
เพียงแต่ระวังป้ายโฆษณากับสิ่งห้อยแขวนหล่นลงมาทับ พยายามอยู๋ท่ีโล่งๆไว้จนกว่าจะ
สงบ ส าหรับผู้ที่ก าลังขับรถยนต์จะรู้สึกเหมือนขับรถบนถนนท่ีลื่นๆ ให้บังคับรถเข้าชิด
ซ้าย  เปิดสัญญาณไฟรถเสีย  เข้าจอดรถชิดขอบทางซ้าย อย่าลงจากรถเพราะรถคันอื่น
อาจเสียหลักเข้ามาชนเราได้  แม้ขับรถบนทางด่วนก็ท าเช่นเดียวกันถ้าอย่าใกล้ทางลงให้
ขับลงถ้าอยู่ไกลขับช้าๆให้สัญญาณไฟรถเสียแล้วชิดซ้ายจอดและอยู่ในรถจนกว่าจะสงบ 
เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุซ้ าซ้อน 

9.  หลังจากอาการพื้นดินสั่นไหวขนาดใหญ่ สงบลง และมีอาคารบ้านเรือนถล่ม
ทลาย ให้ ตรวจตัวเองและครอบครัว หาผู้บาดเจ็บ พอช่วยปฐมพยาบาลได้ก็ช่วย  แต่ถ้า
อาการหนักก็รีบหาทางช่วยส่งไปหาแพทย์ ควรฟังข่าววิทยุจากทางราชการแล้วคิด
วางแผนเพื่อความปลอดภัยต่อไปหรือปฏิบัติตามทางราชการสั่งแล้วแต่กรณี   อย่าเป็น
ไทยมุง  อย่าใช้ไม้ขีด เทียนไข หรือไฟแช๊กส์เพราะถ้ามีแก๊สร่ัวอยู่ใกล้จะลุกไหม้ทันที  
เราจะรู้ว่ามีแก๊สร่ัวหรือไม่ ด้วยการดมกลิ่น  และให้ผู้รู้เรื่องแก๊สมาจัดการ   เราควรออก
ห่างจากซากอาคารท่ีเสียหาย ควรใส่รองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกัน เศษแก้ว กระเบ้ือง 
สังกะสี  ตะปูหรือของแหลมอื่นๆ ทิ่มแทง อย่าหลงเชื่อข่าวลือร้ายๆ ควรแจ้งเร่ืองราว
เหตุการณ์ ข่าวสาร  ขอความช่วยเหลือ และสิ่งท่ีของท่ีจ าเป็น รวมท้ังแจ้งข้อมูลความ
เสียหาย  ตามความจริง 

10. ในยามปกติ  ในอาคารบ้านเรือนควรผูกยึดสิ่งของหนักๆในบ้านไว้ให้แน่น
เป็นปกติ  เพื่อมิให้เคลื่อนท่ีไปมาเวลาพื้นดินสั่นๆ  แล้วไปท าให้คนบาดเจ็บ  อย่าวาง
สิ่งของหนักๆไว้บนชั้นหรือห้ิงท่ีสูงเพราะเวลาแผ่นดินสั่นสะเทือนสิ่งของนั้นๆจะตกลง
มาทับตัวเราบาดเจ็บ และให้รู้จักวางแผนหลบหนีภัยพิบัติต่างๆไว้เสมอ ซ้อมความเข้าใจ
กันไว้เสมอ  ถ้าเกิด ภัยพิบัติอะไรก็ตาม  ทุกคนรู้ว่าจะต้องหนีไปพบกันในสถานที่ ซึ่ง
ปลอดภัย ตามท่ีนัดกันไว้  จะได้ไม่ต้องห่วงหน้า พะวงหลัง ว่ายังมีใครตกอยู่ในพื้นท่ี
เสี่ยงภัยอีก  อนึ่ง หลังจากเกิดแผ่นดินไหว(Mainshock)แล้วจะต้องมีความสั่นสะเทือน
ตามมา(Aftershock)อีกมากมายหลายร้อยหลายพันครั้ง  แต่ไม่รุนแรงและจะเบาลงๆเร่ือย  
กว่าจะสงบก็ใช้เวลานานมาก  แม้ประชาชนจะไม่รู้สึกสั่นไหวแล้ว  แต่เครื่องมือตรวจ
คลื่นแผ่นดินไหว(Seismograph)ก็ยังตรวจวัดได้ ดังนั้นถ้าพบว่าอาคารมีรอยร้าวมากๆ  



  

แม้ยังไม่พังทลายลงมา  ก็อย่าเข้าไปพักอาศัยเพราะอาจจะพังลงมาภายหลังนานๆ   ก็อาจ
เป็นไปได้ รวมท้ังอาจมีแผ่นดินยุบ ถ้ าถล่มหรือแผ่นดินเล่ือนเกิดขึ้นภายหลัง ได้อีก
มากมาย 

สรุป : ถ้าเกิดแผ่นดินไหวบนบกให้ระวังสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างล้มพังทะลายลง
มาทับ ถ้าอยู่บนอาคารสูงให้หลบซ่อนตัวใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ท่ีแข็งแรง ถ้าอยู่นอกอาคารก็
ออกไปให้ห่างๆ  ระวังสิ่งของร่วงหล่นมาทับ และหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ๆ
ผ่านไปแล้วในช่วง 1 - 2 เดือน อาจมีอาคารถล่มทลาย แผ่นดินยุบ หรือหลุมยุบ ถ้ าถล่ม 
แผ่นดินเล่ือนเกิดขึ้นได้   

: ถ้าเกิดแผ่นดินไหวใต้น้ าให้ระวังคลื่นใต้น้ าเข้ามาซัดฝั่ง อยู่ชายฝั่งบนบกให้  หนีขึ้น
ท่ีสูงๆอย่างน้อย 15 เมตร หรือออกไปให้ห่างฝั่งทะเล อย่างน้อย 1 กิโลเมตร  ถ้าอยู่
ในเรือให้แล่นเรือออกไป  ให้ห่างฝั่งที่สุดเท่าที่จะท าได้เพราะยิ่งห่างฝั่งยิ่งปลอดภัย
ท้ังบนบกและในน้ า 

ลักษณะเฉพาะของภัยแผ่นดินไหว 
1. แผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นซ้ าๆพื้นท่ีเดิมท่ีเคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้ว  

แผ่นดินไหวขนาด 5 ริกเตอร์ เท่าๆกัน แต่ถ้ามีศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดอยู่ใต้แผ่นดินซึ่ง
แนวตรงขึ้นมาเป็นแหล่งชุมชน หรือถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นใต้แหล่งชุมชนในช่วงเวลา
เร่งด่วนซึ่งมีประชาชนมาก ก็จะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาก หลังจากนั้นจะมี ภัยพิบัติ
ซ้ าซ้อน เช่น ตึกถล่ม แก๊สระเบิด และ ไฟไหม ้ติดตามมา  แต่ถ้าแผ่นดินไหวขนาด 5 ริก
เตอร์ เท่ากันแต่ไปเกิดขึ้นใต้แผ่นดินในป่า เขาไกลๆหรือใต้ชุมชนท่ีมีคนอยู่ไม่มากนักก็
จะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ 

2. สิ่งท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต เกิดจากสาเหตุท่ี อาคารพังทลายลงมาทับ
หรือสิ่งห้อยแขวนท่ีมีน้ าหนัก หลุด แตก ตก หล่น ลงมาทับหรือท่ิมแทง  ท าให้เกิดแผล
ฉีกขาด ฟกช้ า กระดูกหัก เลือดออกภายใน การเสียชีวิตเกิดจากการ ถูกสิ่งของหนักๆกด
ทับร่างกาย  ศีรษะหรือเสียเลือดมาก ไฟฟ้าลัดวงจร แก๊สร่ัวและควันไฟ 

3. ต้องการใช้แพทย์ในทันทีท่ีเกิดเหตุและตลอด 24 ชั่วโมงแรกท่ีประสบภัย และ
หลังจากเกิดภัยอีก 5 วันต่อมา ซึ่งเป็นผลจากภัยพิบัติซ้ าซ้อน 

4. ส าหรับภัยจากคลื่นใต้น้ า การบาดเจ็บ เกิดจากถูกกระแสน้ าพัดกระแทกชน และ
ถูกวัสดุท่ีลอยมากับกระแสน้ ามาท่ิมแทง ท าให้เกิดแผลฉีกขาด แผลฟกช้ า กระดูก แขน



  

ขาหัก ส่วนการเสียชีวิตเกิดจาก กะโหลกศีรษะถูกกระแทกยุบ  คอหัก  ส าลักน้ า และ
จมน้ าตาย 

5. ไฟไหม้ อาคารถล่ม โรคระบาด 
 
 

                    * พงศ์กฤษณ์   เสนีวงศ์   นักวิจัยแห่งชาติ  วิทยากรอิสระ  
                      มือถือ 089-779-0811 โทร. 02-393-7213โทรสาร 02-745-2315 

 


