
การจัดทําและปรับปรุงแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัย
จาก แผนดินไหวและอาคารถลม

25 ก.พ. 63
รศ.ดร.สทุธิศกัด ิศรลมัพ์
ศนูยว์ิจยัและพฒันาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
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การสอบถามความคิดเห็นจากสวนกลาง

รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดเชียงใหม
1. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
2. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม / สาขาเชียงดาว / สาขาฮอด
3. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
4. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
5. นายอําเภอ 8 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม/สันกําแพง/หางดง/สันทราย/ดอยสะเก็ด
/สันปาตอง/สารภ/ีแมริม
6. องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองเชียงใหม และอําเภอแมริม
7. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
8. สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
10. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
11. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
12. สํานักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม
13. โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม
14. โรงเรียน สถานบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม
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สิ่งที่ตองการจากการประชุมครั้งนี้

เพื่อรับทราบสถานการณ เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาภัย
จากแผนดินไหวและอาคารถลมของหนวยงานในจังหวัด ในชวง 5 ป
ที่ผานมา
มีสิ่งใดที่ทําได-ไมได / ปญหา / สิ่งที่อยากใหแกไข ทั้งใน
ดานนโยบายและการปฏิบัติ

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อวิเคราะห ยุทธศาสตร มาตรการ ในการจัดการความเส่ียงจากภัย

แผนดินไหวท้ังในและตางประเทศ เพื่อนํามาปรับใชในการจัดการความ
เสี่ยงจากภัยแผนดินไหวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศต้ังแตระดับ
นโยบายจนถึงระดับพื้นที่

2. เพื่อให ไดแนวทางการจัดการความเสี่ ยงจากภัยแผนดินไหวท่ีมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับสถานการณแผนดินไหวและ
กรอบการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยในปจจุบัน

3. เพื่อใหไดขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนแมบทปองกันและ
บรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม และแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมระดับพื้นที่ที่สามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม
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รอบการเกิดภยัพบิัติ
ในประเทศไทย

แผนดินไหวขนาดกลาง

แผนดินไหวขนาดเล็ก

ภัยแลง / ไฟปา

Ornthammarath and 
Warnitchai et.al (2010)

จุดศูนยกลางแผนดินไหวในรอบประมาณ 100 ป
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Magnitude Earthquake Effects Estimated Number
Each Year

2.5 or less Usually not felt, but can be 
recorded by seismograph. 900,000

2.5 to 5.4 Often felt, but only causes 
minor damage. 30,000

5.5 to 6.0 Slight damage to buildings 
and other structures. 500

6.1 to 6.9 May cause a lot of damage in 
very populated areas. 100

7.0 to 7.9 Major earthquake. Serious 
damage. 20

8.0 or greater
Great earthquake. Can totally 
destroy communities near the 
epicenter.

One every 5 to 10 years

Earthquake Magnitude Scale

Significant 
damage

ขนาดแผนดินไหวท่ีเริ่มสงผลกระทบตอชีวิตมนุษย

เหตุการณแผนดินไหวในพื้นที่เชียงใหม

https://www.thairath.co.th/news/local/843094

จากประวัติศาสตรจะพบวา ในป พ.ศ.2088 หรือ 471 ปที่ผานมา เคยเกิดแผนดินไหวครั้งใหญกวา 6 แมกนิจูด ทําใหยอด
เจดียหลวง ที่เปนองคเจดียที่ใหญที่สุดในจังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูในวัดเจดียหลวงวรวิหารในตัวเมืองเชียงใหม ไมสามารถทนตอ
การรับแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผนดินไหวในครั้งนั้นได จึงหักโคนพังลงมา เห็นสภาพมาถึงปจจุบันวา เปนเจดียที่ไมมียอด
ฉัตร ซึ่งแผนดินไหวในครั้งนั้นก็เกิดจากรอยเลื่อนแมทา
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แผนดินไหว 4.1 สะเทือนเชียงใหม - เชียงราย

แผนดินไหวซํ้า 2 ดอยสะเก็ด ขนาด 3.3 เขยาเมืองเชียงใหม
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แผนดินไหวเชียงราย
ขนาด 6.3 - 5 พ.ค.57

กรมทรัพยากรธรณี (2557)

แผนดินไหว 5.9 ที่ลาว รับรูแรงส่ันไหว 6 จังหวัดของไทย
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'อธิบดีกรมชลฯ' เผยแผนดินไหวเชียงใหมไมกระทบเข่ือน

ตามท่ีไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวในพื้นที่ อ.แมแจม จ.เชียงใหม วันนี้ (1 ก.พ. 63) วัดแรงสั่นสะเทือนได 2.9 ที่
ความลึก 1 กิโลเมตรนั้น ขอมูลจากสถานีตรวจวัดแผนดินไหวของกรมชลประทาน ในเขต อ.แมแจม จ.เชียงใหม 
พบความเรงสูงสุดที่ตรวจวัดไดมีคาเทากับ 0.00003 g ซึ่งความเรงสูงสุดที่ใชในการออกแบบเขื่อนเพื่อรองรับ
แผนดินไหวมีคา 0.2 g

กิจกรรมที่เกี่ยวของในจังหวัด
การฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
15-17 ธ.ค. 62
ยกระดับการพัฒนาศักยภาพ 

USAR Team ตามมาตรฐาน 

INSARAG
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กิจกรรมที่เกี่ยวของในจังหวัด
เทศบาลเชียงใหมซอมแผนกูภัยสรางเชื่อมั่นพรอมรับสงกรานต 
15 เม.ย. 62
ที่ประตูทาแพ ในตัวเมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานกูภัยและ
การแพทยฉุกเฉิน จัดซอมใหญแผนรับมืออุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการ
ซอมแผนครั้งนี้มีการจําลองเหตุการณเกิดเหตุแผนดินไหวและไฟไหมอาคารสูง นอกจากน้ียังไดมีการ
จําลองเหตุการณตึกถลม รวมถึงผูประสบภัยจมน้ํา

กิจกรรมที่เกี่ยวของในจังหวัด
เชียงใหมเปดซอมรับมือแผนดินไหว หลังเกิดแรงสั่นถี่ขึ้น - 19 ม.ค. 60
การฝกอบรมใหความรูเรื่องการปองกันตนเองจากแผนดินไหว และอาคารถลม ณ หอประชุมที่วาการ
อําเภอจอมทอง จ.เชียงใหม
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กิจกรรมที่เกี่ยวของในจังหวัด
- โรงเรียนสาธิตฯ จัดการฝกซอมแผนอพยพหนีไฟ วิธีการ
อพยพหนีไฟและแผนดินไหว ประจําปการศึกษา 2559

- การทาฯ เชียงใหม จัดซอมแผนเผชิญเหตุรับมือภัยธรรมชาติ
- สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี จัดกิจกรรมการซอมแผน
อัคคีภัยและแผนดินไหว

แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว
และอาคารถลม พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 

การเตรียมความพรอม

การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน

การจัดการหลัง
เกิดภัย

- ไมมีการจัดลําดับ
ความสําคัญเร่ืองเรงดวน
- ไมมีการประเมินและ
ติดตามผลงาน
- ปฏิบัติไมไดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด

ยุทธศาสตรที่ 1 

การปองกัน
และลดผลกระทบ
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กิจกรรมหลกั

- ทําฐานขอมูล เชื่อมตอระบบขอมูลระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ ในทุกระดับ

- ประเมินความเสี่ยงของ พ.ท.

- การจัดทําแผนที่เสี่ยงทั้งระดับประเทศและจังหวัด
- ออกขอกําหนดและขอแนะนําในการใชประโยชนและกอสราง
อาคารใน พื้นที่เสี่ยง

- จัดทําแผนแมบทฯ /แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ทุกจังหวัดที่เสี่ยง/
แผนปฏิบัติการสําหรับสถานพยาบาล
- เพิ่มเนื้อหาความรู รวมทั้งการปฏิบัติตัวในหลักสูตร ชั้น
ประถม มัธยม อุดมศึกษา
- การออกแบบเพิ่มหลักสูตร วิศวกรรม+สถาปตยกรรม
- จัดทําบทความ/รถเคลื่อนที่
- ใหความรูแกประชาชนทางส่ือตางๆ/- กอสรางศูนยืเรียนรู
แผนดินไหว

- ปรับปรุงกฎกระทรวง พ.ร.บ.อาคาร ใหครอบคลุม พ.ท. ดิน
ออน/อีสานตอนบน/มาตรฐาน การออกแบบ
- สงเสริมใหปรับปรุงอาคาร/ความรูแกวิศวกร
- จัดทํา retrofit ตนแบบในทุกภาค ภาคละ 1 แหง

- การประเมินความเสี่ยงภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
อื่นๆ/จัดทําแผน ลดและควบคุมความเสี่ยงของภาคธุรกิจ/แผนจัดการ
วิกฤต/ความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ

- การศึกษารอยเล่ือนมีพลังเพิ่มเติม/Seismic Activity ในประเทศ
และบริเวณใกลเคียง
- เพิ่มขีดความสามารถระบบตรวจวัดและเครือขายประเทศอื่นๆ

- การจัดตั้งกองทุน/จัดทําแนวทางและมาตรการ ในการประกนัภัย

แผนแมบทฯปจจุบัน

1. การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศดาน
การบริหารจัดการภัยจากแผนดินไหว

แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแมมมมมมมบบบบบบททททททฯฯฯฯฯฯปปปปปปปปปปปปจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจมาตราการ

2. การปองกันพื้นที่เสี่ยงภัยใหสอดคลอง
กับความเสี่ยงจากแผนดินไหว

3. การพัฒนาแผนหลักและแผนปฏิบัติ
การดานแผนดินไหวและอาคารถลม

4. การสงเสริมใหความรู ความเขาใจ และ
สรางความตระหนักเกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาภัยจากแผนดินไหว รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติตนใหปลอดภัย

5. การปองกันแผนดินไหวและอาคารถลม
โดยใชมาตรการดานโครงสราง

6. การปองกันแผนดินไหวและอาคารถลม
โดยใชมาตรการไมใชโครงสราง

7. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดความเสี่ยง
จากภัยแผนดินไหว

8. การถายเทความเสี่ยงจากแผนดินไหว

9. การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Planning: BCP)

หนวยงานหลัก

ปภ. กลาง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมทรัพยากรธรณี
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กทม. (สํานักการโยธา)

อปท.

ปภ. จังหวัด
ปภ. กทม. 

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
สคอ.

สภาวิศวกร
กรมประชาสัมพันธ

กฟผ.
กรมชลประทาน

- กําหนดนโยบาย/รวบรวมองคความรูและสนับสนุนงานวิจัย/มี
การประชุมติดตามผลงานประจํา/ใชมาตรการผังเมืองควบคุมการ
ขยายตัวเมือง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ จว.

คปภ.
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

สถาบันการศึกษา

สศช
สภาอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม
ผูประกอบการในพ้ืนที่เสี่ยง

มหาวิทยาลัย

วสท.

คณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติ

แผนท่ีความเสี่ยงภัยแผนดินไหว
สําหรับอาคารสูง (8-25 ชั้น)

แผนท่ีความเสี่ยงภัยแผนดินไหว
สําหรับอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (1-7 ชั้น)
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ระดบัความเสยีงปานกลาง
คอ่นขา้งนอ้ย ถึง ปานกลาง
คอนขางคอ่นขา้งสงู

แผนที่ความเสี่ยงภัยแผนดินไหว
สําหรับอาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (1-7 ชั้น)

แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
จ.เชียงใหม
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ความหนาแนนของอาคารคอนกรีตสูง 4-7 ชั้น 
ทีไ่ดรับความเสียหายทางกายภาพระดับตางๆ

(1) อําเภอเมืองเชียงใหม (2) อําเภอสันกําแพง
(3) อําเภอหางดง (4) อําเภอสันทราย
(5) อําเภอดอยสะเก็ด (6) อําเภอสันปาตอง
(7) อําเภอสารภี (8) อําเภอแมริม
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จํานวนผูเสียชีวิต

ตําแหนงสถานที่อพยพ
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ตัวชี้วัดสําคัญจากแผนแมบทฯ 2557
ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันและลดผลกระทบ

(1) มีการเชื่อมตอระบบขอมูลสารสนเทศจากระดับทองถิ่นถึงระดับประเทศ
(2) มีการจัดทําและปรับปรุงแผนท่ีสีย่งภัยจากแผนดินไหวระดับจังหวัดให
สอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
(3) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฉกุเฉินระดับจังหวัด
(4) มีแผนการตรวจสอบอาคารในพื้นทีเ่สีย่งภัย
(5) จัดทําตนแบบการปรับปรุงอาคาร
(6) จัดทําสื่อใหความรูแกนักเรียนและประชาชน เพื่อสรางความตระหนัก
(7) มีการจัดทําโครงการนํารองการถายเทความเส่ียงจากแผนดินไหว
(8) สงเสริมใหภาคธุรกิจท่ีมีโอกาสไดรับผลกระทบ จัดทําแผนบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)

ตัวชี้วัดสําคัญจากแผนแมบทฯ 2557
ยุทธศาสตรที่ 2 การเตรียมความพรอม

(1) มีการจัดซื้อเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ อยางนอย 50% ของ
แผนการจัดซื้อ ภายใน 2 ป

(2) มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ ปละ 2
หลักสูตร

(3) มีการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวัดแผนดินไหว และขยายเครือขายให
ครอบคลุมพื้นที่ 80% ของพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวใน 5 ป

(4) ทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว มีการซอม
แผน ภายใน 5 ป
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ตัวชี้วัดสําคัญจากแผนแมบทฯ 2557

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(1) มีการจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณในแตละระดับพื้นที ่เมื่อเกิดภัย

(2) มีการเชื่อมโยงระบบสื่อสารระหวางหนวยงานใหใชงานได

(3) ประชาชนผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือเบ้ืองตน ภายใน 24 ชม.

(4) ประชาชนทราบขอมูลขาวสารสถานการณแผนดินไหวอยางถูกตอง

ตัวชี้วัดสําคัญจากแผนแมบทฯ 2557

ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการหลังเกิดภัย
(1) ใหความชวยเหลือผูประสบภัยใหมีความพึงพอใจรอยละ 100

(2) โครงสรางที่ไดรับความเสียหายไดรับการฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิม 

ภายใน 1 ป

(3) มีรายงานการเรียนรูจากบทเรียนท่ีไดรับ (Lesson Learnt)

(4) มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑแผนดินไหวในพ้ืนที่ประสบภัยรุนแรง
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การดําเนินการโดยดวนตามแผนแมบทฯ 2557
ในสวนที่เกี่ยวของกับจังหวัด

(1) การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยระดับเมือง
(4) กลไกการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย
(5) การตรวจสอบอาคารสําคัญ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน อาคาร
ไฟฟา ประปา 
(6) การเสริมความแข็งแรงกับอาคารเกา เพื่อเปนตัวอยาง
(11) การเผยแพรความรูใหประชาชนเขาใจการเกิดแผนดินไหว
(12) การซอมแผนเผชิญเหตุ ปองกัน บรรเทา
(14) จัดหาศูนยพักพิงที่เหมาะสม
(15) จัดทําแผน dam break เพื่อทราบพื้นที่ปลอดภัย และการแจง
เหตุตอประชาชน

(Seismic microzonation map)

Scenario Earthquake Hazards for the Long Valley Caldera-Mono Lake Area, 
East-Central California (USGS, 2018)
Scenario for an M6.5 earthquake on Hartley Spring Fault

Hazard map of M6.5 earthquake scenario 

ตัวอยางแผนที่เสี่ยงภัยระดับเมือง
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Suttisak Soralump (2008)

ตัวอยางแผนที่เสี่ยงภัยดินถลม
ต.ปาตอง อ.เมือง จ.ภูเกต็

จบการนําเสนอ

การจัดทําและปรับปรุงแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจาก 

แผนดินไหวและอาคารถลม
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