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บทคัดย่อ 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ณ จังหวัดเชียงราย
เมื่อปี พ.ศ. 2557 นั้น ส่งผลกระทบกับประชาชนและทรัพย์สินเป็นจ านวน
มาก ท าให้ประชาชนไทยตื่นตัวในการรับมือกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวมาก
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความรู้และความเข้าใจของประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างเกิดแผ่นดินไหวนั้นยังไม่เพียงพอ 
โครงงานวิจัยนี้นับเป็นก้าวแรก ในการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาสังคมโดย
ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านการเรียนรู้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการจ าลองสถานการณ์ด้วยห้องจ าลองแผ่นดินไหวที่ความรุนแรง
เมร์กัลลีสูงสุด 7 ซ่ึงท้ายที่สุดไดแ้นะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และยังช่วยให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
เหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

ค าส าคัญ: จ าลองสถานการณ์แผ่นดินไหว, การเตรียมความพร้อมรับมือ, 
เสริมสร้างพลังแห่งการเรียน 

Abstract 

During Mae Lao Earthquake (6.3 Mw) at Chiang Rai, Thailand,  
many structures collapsed catastrophically and people lost 
their houses, leading to a greater recognition of the need for 
earthquake preparedness. However, lacking of comprehension 
and knowledge on earthquake preparedness are the major 
obstacles in developing the correct reactions during such 
disasters. This research program for the first time aims to 
empower the communities in earthquake preparedness through 
innovative earthquake simulators. The earthquake simulator 
was designed to shake based on the intensity of Mercalli scale 
VII. Besides actual shaking experiences, the earthquake safety 

and preparation were recommended in order to improve the 
people’s safety and promote more sustainable society.  

Keywords: Innovative earthquake simulators, Earthquake 
preparedness, Community’s Empowerment 

1. ค าน า 

ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้จากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) ซ่ึงมี
ขนาด 7.8 แมกนิจูด และความรุนแรงเมร์กัลลีสูงสุด IX (รุนแรง) [1] ซ่ึงคาด
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาคารถล่มทับมากกว่าหมื่นคน อย่างไรก็ตาม ประเทศ
เนปาลนั้นตั้งอยู่แผ่นเปลือกโลกที่เกี่ยวเนื่องกับแผ่นเปลือกโลกของประเทศ
ไทย ดังนั้นแผ่นดินไหวนั้น ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไป ดังเช่น 
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ณ จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนและ
ทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก (รูปที่ 1) โดยพบว่าประชาชนส่วนมากยังไม่ทราบ
การปฎิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างเกิดแผ่นดินไหว ซ่ึงเป็นสาเหตุมาจากการขาด
ความรู้และความเข้าใจในการเตรียมตัวรับมือ [2] 

  
ดังนั้น คณะผู้ วิจัยจากคณะกรรมการยุววิศวกร ได้ตระหนักถึ ง

ความส าคัญในการให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชน โดยร่วมมือกับทาง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และส านักการทรัพยากรธรณี ในการ
สร้างห้องจ าลองเพื่อรับแรงสั่นไหวที่จ าลองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่น (รูปที่ 2) โดยโครงการนี้นับเป็นก้าวแรกและก้าวส าคัญในการ
การสร้างความเข้าใจและให้การศึกษาแก่ประชาชนผ่านการเรียนรู้จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจ าลองสถานการณ์ ในการเตรียมรับมือเมื่อเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการพัฒนาความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังมีเป้าหมายในการ
กระชับความร่วมมือกับสถาบันที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
อีกด้วย  * ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล (Corresponding author) 
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รูปท่ี 1 ความเสียหายจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว ณ จังหวดัเชียงราย (พ.ศ. 2557) 

 
รูปท่ี 2 รถจ าลองแผน่ดินไหวที่ประเทศอเมริกา (บน) และญี่ปุ่น (ล่าง) 

งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาสังคม โดยผลการส ารวจพบว่า
ประชาชนและนักเรียนมีความตื่นตัวในการรับมือภัยแผ่นดินไหว โดยขณะที่
ทดสอบในห้องสั่นไหวนั้น ผู้เข้าร่วมมีสติ และเข้าใจว่าหากอยู่ในอาคารให้
หลบใต้โต๊ะที่แข็งแรงอยู่ให้ห่างจากกระจกและหลีกเลี่ยงบริเวณที่จะมีของ
หล่นใส ่ซ่ึงถือเป็นความส าเร็จในการเสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชน
ในการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวผ่านเทคโนโลยีจ าลองสถานการณ์
สมัยใหม่ โดยใช้ประสบการณ์จากจังหวัดเชียงราย 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 แนวทางการจ าลองแผ่นดินไหว 

ห้องจ าลองแผ่นดินไหวนับเป็นการจ าลองการเกิดแผ่นดินไหวด้วยห้อง
จ าลองขนาด กว้าง x ยาว x สูง เป็น 1.90 x 3.00 x 2.20 เมตร ดังแสดงใน

รูปที่  3 ซ่ึงตั้งอยู่บนรถพ่วงสองเพลา โดยจ าลองแบบการสั่นสะเทือน
ประสบการณ์ในระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวที่มี ระดับความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวตามมาตราเมร์กัลลี จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจริง 

 

 
 

รูปที่ 3 ขนาดห้องจ าลองแผ่นดินไหวของประเทศไทย 
 

 
โดยมีการตกแต่งให้ภายในเหมือนห้องนั่งเล่นทั่วไป โดยมีการฝังยึด

อุปกรณ์ต่างๆในห้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ทดสอบ ซ่ึงสามารถแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อปกป้องชีวิตและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยช่องเปิดเป็น
หน้าต่างขนาดใหญ่ช่วยให้ผู้ชมสามารถดูในขณะที่ผู้เข้าร่วมการจ าลองอยู่ใน
ห้องจ าลองดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
รูปท่ี 4 แบบจ าลองห้องจ าลองแผ่นดนิไหวของประเทศไทย 

2.2 หลักการท างานของห้องจ าลอง 

2.2.1 ขนาดความแรงการสั่น 
ห้องจ าลองสถานการณ์แผ่นดินไหวนี้สามารถจุคนได้ประมาณ 4 คน 

โดยออกแบบให้มีการสั่นไหวอ้างอิงจากแรงสั่นไหวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ
ไทย (1 Hertz) อยู่ในระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวตามมาตราเมร์กัลลี 
7 (Mercalli scale VII) ซ่ึงเกิดขึ้นจริงที่ จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2557 ซ่ึง
เป็นระดับความรุนแรงที่ทุกคนรู้สึกได้ เครื่องเรือนเคลื่อนที่ ประชาชนตกใจ

ห้องจ าลองขนาด 
1.90 x 3.00 x 2.20 เมตร 

3.00 m 
1.90 m 

2.20 m 
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วิ่งออกนอกอาคาร โดยอาคารที่ออกแบบไม่ดีพอเกิดความเสียหาย เสียหาย
เล็กน้อยถึงปานกลางกับอาคารสิ่งก่อสร้างธรรมดา ดังแสดงในรูปที่ 5  

 

 
รูปท่ี 5 ระดับความรุนแรงของแผน่ดนิไหวตามมาตราเมร์กัลลี จากเหตกุารณ์

แผ่นดนิไหว ณ จังหวัดเชียงราย 

2.2.2 การท างานของมอเตอร ์
การท างานของมอเตอร์ในการขับเคลื่อนห้องจ าลองแผ่นดินไหวนี้ ถูก

ออกแบบโดยใช้หลักการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยใช้มอเตอร์ขนาด 7 กิโลวัตต์ 
(kW) โดยใช้กระแสไฟ AC 220 Volt ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
รูปท่ี 6 ฟังก์ชั่นการท างานของมอเตอร์เพือ่ขับเคลื่อนการสั่น 

 

2.2.3 ระบบโดยรวม (Over-all systems) 
ห้องจ าลองนี้จะถูกประกอบเข้ากับรถลากจูงสองเพลา เพื่อให้สามารถ

เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆในชุมชนได้อย่างทั่วถึง อาทิเช่น โรงเรียนใน

จังหวัดต่างๆ เป็นต้น โดยภายใต้ห้องทดลองการสั่นนี้จะถูกเชื่อมด้วยระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ได้กล่าวไว้แล้ว (รูปที่ 7ก)) โดยเมื่อประกอบแล้วเสร็จจะ
มีรูปร่างดังแสดงในรูปที่ 7ข) 

 
รูปท่ี 7 แบบจ าลองห้องจ าลองแผ่นดนิไหวของประเทศไทย 

2.3 รูปแบบของคลื่นการสั่น 

รูปแบบการสั่นนั้นเป็นคลื่นแบบไซน์ (Sine wave) โดยการเคลื่อนที่นั้น
เป็นไปตามสมการดังต่อไปนี้ 

 
 ftAy 2sin    (1) 

 
 ftAx 2sin    (2) 

ห้องจ าลองขนาด 
1.90 x 3.00 x 2.20 

เมตร 

ประกอบทั้ง 3 สว่น
เข้าด้วยกัน 

ก) ส่วนประกอบของห้องจ าลอง 

ข) ห้องจ าลองแผ่นดินไหวของจริง 

Chain 
V-Belt 

Motor 

Bearing 

ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับ 6 
ระดับ 7 
ระดับ 8 
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T
f 1     (3) 

 
เมื่อ y คือ การเคลื่อนที่ในแนวแกนดิ่ง (ซม.) 

x คือ การเคลื่อนที่ในแนวแกนราบ (ซม.) 
f คือ ความถี่การสั่น (Hertz) 
T คือ คาบการสั่นการสั่น (วินาที) 
A คือ ขนาดคลื่น (ซม.) 

 
โดยรูปแบบของการสั่นดังกล่าว สามารถสรุปเป็นกราฟคลื่นได้เป็น 

ความถี่ของคลื่นการสั่น คาบของคลื่นเป็นเวลา รวมถึงระยะคลื่นสูงสุดและ
ต่ าสุด ดังแสดงในรูปที่ 8 

   
รูปที่ 8 รูปแบบการสั่นของคลื่นแบบไซน์ (Sine wave) 

 
การเคลื่อนตัวดังกล่าวนอกจากใช้หลักการท างานของคลื่นแล้ว ยังได้ใช้

หลักการเคลื่อนที่บนรางขึ้น-ลง และ หน้า-หลัง รวมเป็น 2 แกน คือ แกนดิ่ง 
(y) และแกนราบ (x) เพื่อให้การเคลื่อนที่สมจริงและปลอดภัยในการจ าลอง
สถานการณ์อีกด้วย การเคลื่อนที่ของห้องจ าลองได้แสดงในรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 รูปแบบการเคลื่อนที่ของห้องจ าลอง 

โดยสามารถสรุปขนาดรูปแบบคลื่นการสั่น ซ่ึงประกอบไปด้วย คาบการ
สั่น (T) ความถี่การสั่น (f) อัตราการหมุน และขนาดคลื่น (Amplitude, A) ดัง
ในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปการเคลื่อนตัวของห้องจ าลองแผน่ดินไหวในแนวแกนต่างๆ 
 

รูปแบบคลื่นการสั่น แกนราบ (x) แกนดิ่ง (y) หน่วย 

คาบการสั่น (T) 1 0.5 วินาท ี

ความถีก่ารสัน่ (f) 1 2 Hertz 

อัตราการหมุน 60 120 
รอบต่อ
นาท ี

ขนาดคลืน่ 
(Amplitude, A) 

12 และ -12 7 ซม. 

 

2.4 เปรียบเทียบของห้องจ าลองแผ่นดินไหว เมื่อเปรียบเทียบกับห้อง
ลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ 

ห้องจ าลองแผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถท าการจ าลองการ
สั่นได้ สามแกน คือ แกน x y และ z ดังแสดงในรูปที่ 10 ซ่ึงเป็นการสั่นที่
สมจริงกว่าห้องสั่นในโครงการวิจัยนี้ หากแต่ค่าใช้จ่ายในการท าให้ห้องสั่นที่
สามารถเคลื่อนที่ได้ถึงสามแกนนั้นค่อนข้างสูงมากกว่าสองแกนถึง 3 เท่า 
นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยสามารถควบคุมได้ยากและซับซ้อนกว่าจึง
ต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญในการควบคุมเครื่อง ดังนั้นห้องสั่นจ าลองตัว
แรกของประเทศไทยนี้จะสามารถตอบสนองกับวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้
เร่ืองการรับมือแผ่นดินไหวได้อย่างเหมาะสมกับงบประมาณ การบ ารุงรักษา 
และความปลอดภัยในการใช้งาน 

 
รูปที่ 10 ตัวอยา่งห้องสั่นจ าลองของประเทศญี่ปุ่น 

24 ซม. 

7 ซม. 

ห้องจ าลอง ล้อเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง 
และซ้าย-ขวา 

แนวการเคลื่อนที่ 2 มิติ 
y 

x 

Wave period (T) 

Frequency, f= 1/T 

Time (t) 

Max Peak 

Min Peak 

Am
pl

itu
de

 A
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2.5 การจัดท าสื่อการเรียนรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมอืแผ่นดินไหว 

ในสื่อการเรียนรู้ ทางคณะผู้วิจัยน าคู่มือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทดลองได้
ท าการศึกษาทีจ่ัดท าโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงได้ให้ความรู้ถึงสาเหตุการเกิด
แผ่นดินไหวมนประเทศไทย พร้อมทั้งแนะน าการปฏิบัติตัวในช่วงเวลาต่างๆ 
เช่น ข้อปฏิบัติก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น ดังแสดง
ในรูปที่ 11 

  

 
 

รปูที่ 11 ตัวอยา่งแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนจัดท าโดยกรมอุตุนยิมวิทยา 
 

ซ่ึงเนื้อหาการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ได้ท าการแนะน า
เพิ่มเติม มีดังต่อไปนี ้

 

1) ตรวจสอบความปลอดภัยในที่พักอาศัย 
-  ยึดชั้นวางสิ่งของกับผนังให้แน่นหนา และปลอดภัย 
-  วางสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ าหนักมากไว้ชั้นล่างหรือบนพื้น 
-  วัสดุที่แตกง่าย เช่น แก้ว กระเบื้อง เซรามิก ควรเก็บไว้ในระดับต่ า 

หรือในล้ินชักที่ปิดสนิท และล็อกอย่างแน่นหนา 
-  สิ่งของที่มีน้ าหนักมาก เช่น กรอบรูป และกระจก ควรไว้ให้ห่างจาก

เตียงนอน และเก้าอี้พักพิง 
-  ตรวจสอบ และยึดไฟเพดานให้แข็งแรง 
-  ตรวจสอบและซ่อมสายไฟที่ช ารุด เนื่องจากอาจท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

ขณะเกิดแผ่นดินไหว 
-  ตรวจสอบและซ่อมรอยแตกของผนัง และเพดานให้แข็งแรง โดยขอ

ค าแนะน าจากวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง 

-  ควรเก็บสารเคมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง  วัตถุไวไฟ ไว้ในลิ้นชักชั้น
ล่างอย่างมิดชิด และล็อกอย่างแน่นหนา 

 
2) ก าหนดสถานที่ปลอดภัยทั้งในและนอกที่พักอาศัย 
-  เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ใต้โต๊ะที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง 
-  ในที่พักอาศัย ให้อยู่ห่างจาก ของมีคม วัสดุที่แตกหักง่าย เช่น แก้วน้ า 

หน้าต่าง กระจก กรอบรูป หรือ เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก 
ในขณะแผ่นดินไหว 

-  นอกที่พักอาศัย ให้อยู่ห่างจาก สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ต้นไม้  
สายโทรศัพท์และสายไฟฟ้า รวมไปถึงทางยกระดับ สะพาน เป็นต้น 

 
3) ให้ความรู้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว 
-  ศึกษาหาความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว และการเตรียมพร้อม

รับมือภัยแผ่นดินไหว โดยการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน อาทิ กรม
อุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิสภาพเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
เป็นต้น 

 
4) เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ให้พร้อม ยกตัวอย่างเช่น 
-  ไฟฉายและแบตเตอรี่ส ารอง 
-  วิทยุ แบบพกพา พร้อมแบตเตอรี่ส ารอง 
-  ชุดปฐมพยาบาล และคู่มือปฐมพยาบาล 
-  อาหารและน้ าฉุกเฉิน 
-  มีดอเนกประสงค์ 
-  เงินสด เหรียญและธนบัตร 
-  รองเท้าผ้าใบ 
 
5) วางแผนการติดต่อสื่อสารในยามฉุกเฉิน 
-  ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัว ไม่ได้อยู่ที่ เดียวกันในระหว่าง

แผ่นดินไหว ซ่ึงมีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะ ผู้ใหญ่ต้องไปท างาน ส่วนเด็ก
ต้องไปโรงเรียน ควรมีการวางแผนสถานที่นัดพบหรือสถานที่รวมตัวหลังเกิด
ภัยพิบัติแล้ว 

-  สมาชิกในครอบครัวทุกคน ควรมี ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของ
ญาติ เพื่อน หรือบุคคลใกล้ชิดไว้ เพื่อสามารถติดต่อกันได้ง่าย หลังเกิดเหตุ
ภัยพิบัติแล้ว 

 

3. ผลการส ารวจ 

โดยผลการส ารวจพบว่าประชาชนและนักเรียนมีความตื่นตัวในการ
รับมือภัยแผ่นดินไหว โดยขณะที่ทดสอบในห้องสั่นไหวนั้น ผู้เข้าร่วมมีสติ 
และมีความเข้าใจว่าหากอยู่ในอาคารให้หลบใต้โต๊ะที่แข็งแรงอยู่ให้ห่างจาก
กระจกและหลีกเล่ียงบริเวณที่จะมีของหล่นใส่ ซ่ึงถือเป็นความส าเร็จในการ
เสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหว
ผ่านเทคโนโลยีจ าลองสถานการณ์สมัยใหม่  

 

4. บทสรุป 

โครงงานวิจัยนี้นับเป็นก้าวแรก ในการมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาสังคมโดย
ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านการเรียนรู้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการจ าลองสถานการณ์ด้วยห้องจ าลองแผ่นดินไหวที่ความรุนแรง
เมร์กัลลีสูงสุด 7 โดยโครงงานวิจัยนี้ยังช่วยให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซ่ึงจาก
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ประสบการณ์ของชุมชน ต าบลทรายขาว จังหวัดเชียงรายได้พิสูจน์แล้วว่า 
การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสามารถช่วยลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้   

 
นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการวิจัยเพื่อสังคมนี้ประสบความส าเร็จในการ

ให้ความรู้แก่สังคม การต่อยอดในการให้ความรู้ในจังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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