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ขณะท��คล��นย&งอย�"เหน�อมหาสม(ทรท��ม�น1'า ล2ก คล��นม�ขนาดใหญ"มาก ม�ฐานกว�าง 100 ก�โลเมตร แต"ส�งเพ�ยง 1 เมตร 
เคล��อนท��ด�วยความเร6วประมาณ 700–800 ก�โลเมตรต"อช&�วโมง แต"เม��อคล��นเด�นทางเข�าใกล�ชายฝ:;ง สภาพท�อง
ทะเลท��ต�1นเข�นท'าให�คล��นลดความเร6วและอ&ดต&วจนม�ฐานกว�าง 2–3 ก�โลเมตร แต"ส�งถ2ง 10–30 เมตร และ
กระทบเข�าก&บชายฝ:;ง

คล��นส�นาม
ในประเทศไทย
จากสถ�ต�ท��ประว&ต�ศาสตร�ได� บ&นท2กไว� จะม�การเก�ดคล��นส2นาม�ขนาดใหญ"โดยเฉล��ยท(กๆ 15–20 ป@ แต"

โดยส"วนมากแล�วจะเก�ดข21นในมหาสม(ทรแปซ�ฟCก เน��องจากเปDนมหาสม(ทรท��ใหญ"ท��ส(ดในโลก ม�อาณาเขตปกคล(ม
คร2�งหน2�งของเปล�อกโลก จ2งม�โอกาสเก�ดแผ"นด�นไหวได�มากท��ส(ด คล��นส2นาม�ท��ม�ขนาดใหญ"ท��ส(ด ม�ขนาดส�งถ2ง 35 
เมตร ท��เกาะส(มาตรา เก�ดข21นจากแรงส&�นสะเท�อนจากการระเบ�ดของภ�เขาไฟกรากาต&ว เม��อว&นท�� 27 ส�งหาคม 
พ.ศ.2426

คล��น ส2นาม�ท��เก�ดข21นในประเทศไทย เม��อว&นท�� 26 ธ&นวาคม พ.ศ. 2547 เน��องจากการเก�ดแผ"นด�นไหวบร�เวณเหว
มหาสม(ทรซ(นดรา (Sundra trench) ซ2�งม�การย(บต&วของพ�1นมหาสม(ทรตามรอยต"อของเพลตอ�นเด�ย-
ออสเตรเล�ย และเพลตพม"า ท'าให�เก�ดแรงส&�นสะเท�อน 9.0 ร�กเตอร� โดยม�ศ�นย�กลางอย�"ทางท�ศตะว&นตกเฉ�ยงเหน�อ
ของเกาะส(มาตรา  ในเหต(การณ�น�1ม� คนตายท&1งส�1นมากกว"า 155,000 คน ตามชายฝ:;งของมหาสม(ทรอ�นเด�ย ใน
จ'านวนน�1เปDนคนไทยไม"น�อยกว"า 5,300 คน



 

ระบบเต�อนภ�ย
การส&งเกตการณ�จ2งท'าได�จากการตรวจจ&บส&ญญาณจากท("นลอย และเคร��องตรวจว&ดแผ"นด�นไหว  DART 

(Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) เปDนระบบเต�อนภ&ยซ2�งพ&ฒนาโดย 
องค�การบร�หารบรรยากาศและมหาสม(ทร (NOAA) ประเทศสหร&ฐอเมร�กา โดยการต�ดต&1งเซนเซอร�ว&ดแรงส&�น
สะเท�อนไว�ท��ท�องมหาสม(ทร  เซนเซอร�เก6บข�อม�ลแผ"นด�นไหวและส"งส&ญญานไปย&งท("นลอยซ2�งอย�"บนผ�วน1'า เพ��อร�เลย�
ส&ญญาณไปย&งดาวเท�ยม GOES และส"งกล&บลงบนสถาน�ภาคพ�1นอ�กท�หน2�ง  น&กว�ทยาศาสตร�น'าข�อม�ลท��ได�มาส
ร�างแบบจ'าลองด�วยเคร��องคอมพ�วเตอร� เพ��อพยากรณ�แนวโน�มการเก�ดคล��นส2นาม�  หากผลการจ'าลองและว�เคราะห�ว"า
ม�โอกาสความเปDนไปได�จะเก�ดคล��นย&กษ� ก6จะแจ�งเต�อนไปย&งศ�นย�ชายฝ:;ง เพ��อให�ประชาชนและชาวประมงในพ�1นท�� 
ร�บอพยพจากบร�เวณท��อ&นตราย



 



Incidence at Fukushima Nuclear Power Plant
http://www.vcharkarn.com/varticle/41656

ว&นท�� 11 ม�นาคม 2554 เก�ดแผ"นด�นไหวขนาด 8.9-9.0 ตามมาตราร�กเตอร� ม�จ(ดศ�นย�กลางห"างจากเกาะฮอนช�
ประมาณ 130 ก�โลเมตร และล2กลงไปใต�ด�น 24 เมตร แผ"นด�นไหวก"อคล��นย&กษ�ส2นาม� ความส�ง 7 เมตร กวาดซ&ดเม�อง
ชายฝ:;งด�วยความเร6ว 800 ก�โลเมตรต"อช&�วโมง  แผ"นด�นไหวและคล��นส2นาม�ก6ท'าให�ม�ผ��เส�ยช�ว�ตกว"า 7,500 ราย ส�ญหาย 
11,000 ราย (20 ม�นาคม 2554)
เวลาประมาณ 15:30 น. ของว&นท�� 12 ม�นาคม 2554 ตามเวลาในประเทศญ��ป(cน เตาปฏ�กรณ�ท�� 1 ของโรงไฟฟeา
น�วเคล�ยร�ฟ(ก(ช�มาโรงท�� 1 (Fukushima Daiichi Plant) เก�ดระเบ�ดข21น ม�ฝ(cนคว&นพวยพ("งและก'าแพงท��ถล"มลงมาท&1งด�าน
ตรวจพบก&มม&นตร&งส�และสารก&มม&นตภาพร&งส�ร&�วไหล

เม��อเก�ดแผ"นด�นไหวระบบปeองก&นโรงไฟฟeาหย(ดการท'างานของเตาปฏ�กรณ�ท&นท� ในระหว"างท��เตาปฏ�กรณ�ก'าล&งหย(ด
ท'างานน�1 (โดยใส"ต&วหน"วงปฏ�ก�ร�ยา) แท"งเช�1อเพล�งจะย&งสร�างพล&งงานออกมาประมาณ 6-7% ของพล&งงานขณะเด�น
เคร��อง หมายความว"าจะต�องม�ระบบหล"อเย6นส�บน1'าเข�าไประบายความร�อนท��เก�ดข21น  ระบบหล"อเย6นต�องสล&บไปใช�
น1'าม&นด�เซลเปDนแหล"งพล&งงานแทน

http://www.vcharkarn.com/varticle/41656


ป:ญหาค�อเคร��องยนต�ด�เซลได�ร&บความเส�ยหายจากแผ"นด�นไหวเช"นก&นจ2งท'างานได�เพ�ยงไม"นาน เม��อระบบหล"อเย6นท��  
1 ล�มเหลว ระบบหล"อเย6นท�� 2 จ2งเร��มท'างานแทน แต"หล&งจากน&1นไม"นานก6เก�ดส2นาม�ถล"มชายฝ:;งท'าให�ระบบหล"อเย6น
ท�� 2 เส�ยหาย ท'างานต"อไปไม"ได�

ระบบหล"อเย6นท�� 3 จ2งเร��มท'างานแทน ระบบน�1เปDนระบบฉ(กเฉ�นท��ท'างานโดยน'าไอน1'าจากเตาปฏ�กรณ�ไปควบแน"น
แล�วน'ากล&บมาใช�ระบายความร�อนใหม"   หล&งจากระบบท�� 3 ท'างานส&กพ&กก6พบว"า ระด&บน1'าในเตาปฏ�กรณ�ลดลงซ2�ง
คาดว"าเปDนเพราะภายในเตาปฏ�กรณ�อ(ณหภ�ม�ส�งเก�นไปประกอบก&บม�การร&�วซ2มของท"อในระบบหล"อเย6นท�� 3



ภายในเตาปฏ�กรณ�อ(ณหภ�ม�ส�งมากข21น น1'าจ2งระเหยและควบแน"นไม"ท&น เปDนไอน1'าสะสมอย�"ภายในเตาปฏ�กรณ� ท'าให�
ไม"สามารถส�บน1'าเข�าไปเพ��มได� และเพ��อปeองก&นไม"ให�ผน&งเตาปฏ�กรณ�เส�ยหายจากแรงด&น เจ�าหน�าท��โรงไฟฟeาจ2ง
ต&ดส�นใจปล"อยกlาซท��อ&ดแน"นอย�"ออกส�"ภายนอก  ส��งท��ไม"ม�ใครคาดค�ดค�อ ในไอน1'าท��ปล"อยออกมาน&1นม�กlาซ
ไฮโดรเจนจ'านวนมากผสมอย�"ด�วย กlาซไฮโดรเจนเปDนกlาซไวไฟ เม��อลอยไปย&งส"วนบนของอาคารโรงไฟและส&มผ&ส
ประกายไฟจ2งเก�ดระเบ�ดข21น ตามท��เปDนข"าว

จากการส&นน�ษฐานในภายหล&งเช��อว"าอ(ณหภ�ม�ท��ส�งเก�นและการท��ระบบน1'าร&�วไปท'าให�น1'าแท"งเช�1อเพล�งน�วเคล�ยร�โผล"
พ�นผ�วน1'าและส&มผ&สก&บอากาศด�านบน ท&1งท��ตามปกต�แท"งเช�1อเพล�งน�วเคล�ยร�จะต�องจมอย�"ใต�น1'าหล"อเย6นท&1งหมด เม��อ
ส&มผ&สอากาศเซอร�โคเน�ยมท��อย�"ในแท"งเช�1อเพล�งจ2งท'าปฏ�ก�ร�ยาก&บอlอกซ�เจนและน1'าเก�ดเปDน ZrO2 หร�อสน�มของ
เซอร�โคเน�ยม และเก�ดกlาซไฮโดรเจนข21น



เม��อไม"ม�ระบบหล"อเย6นเหล�อทางโรงไฟฟeาจ2งจ'าต�องใช�ทางเล�อกส(ดท�ายค�อส�บน1'าทะเลเข�าไปท"วมเตาปฏ�กรณ�
น�วเคล�ยร� ซ2�งท��จร�งแล�วถ�อเปDนทางเล�อกท��เส��ยงมากเพราะเกล�อท��อย�"ในน1'าทะเลน&1นม�ฤทธ�pก&ดกร"อนโลหะ อาจสร�าง
ความเส�ยหายให�ก&บผน&งเตาปฏ�กรณ�ได� การใช�ต&วเล�อกน�1ย"อมหมายความว"าจะไม"กล&บมาใช�เตาปฏ�กรณ�น�1อ�ก นอกจาก
น�1แร"ธาต(ในน1'าทะเลเม��อได�ร&บก&มตภาพร&งส�เข�มข�นภายในเตาปฏ�กรณ�ก6จะเปล��ยนเปDนสารก&มม&นตร&งส�เช"นก&น ซ2�งบาง
ชน�ดคงต&วอย�"ได�นานในธรรมชาต�อาจเปDนอ&นตรายต"อส��งแวดล�อม

กรณ�ท��เลวร�ายท��ส(ดท��อาจเก�ดข21นหากการควบค(มความร�อนในเตาปฏ�กรณ�ไม"ได� ค�อ อ(ณหภ�ม�ของแท"งเช�1อเพล�งจะส�ง
ข21นเร��อยๆ จนแท"งเช�1อเพล�งหลอมเหลว หร�อเร�ยกว"า meltdown

สารก�มมตร�งส0 
หมายถ2ง สารท��ม�ค(ณสมบ&ต�ในการแผ"ร&งส� ซ2�งอาจอย�"ในร�ปของฝ(cนผง ละอองขนาดเล6ก สามารถปล�วไปก&บลม ไหล
ไปตามกระแสน1'า และต�ดไปตามเส�1อผ�า และเม��อส�ดดมหร�อก�นเข�าไปก6ม�โอกาสเข�าไปสะสมในร"างกาย  สาร
ก&มม&นตร&งส�จะแผ"ร&งส�ไปด�วย  ร&งส�ท��แผ"ออกมาม�อน(ภาคหลายชน�ด

1. อน(ภาคอ&ลฟcา
ประกอบด�วยโปรตอน 2 อน(ภาค น�วตรอน 2 อน(ภาค ม�อ'านาจทะล(ทะลวงต�'า สามารถเคล��อนท��ในอากาศได�

ในระยะส&1นๆ เพ�ยงแค" 1-2 น�1ว และผ"านเน�1อเย��อได�ไม"ก��ไมโครเมตร สามารถปeองก&นด�วยโล"ท��เปDนเพ�ยงกระดาษแผ"น
เด�ยวได� แต"จะม�อ&นตรายอย"างย��งเม��อส�ดฝ(cนก&มม&นตร&งส�เข�าทางลมหายใจหร�อเข�าทาง ระบบย"อยอาหาร ซ2�งม&นจะ
เข�าไปแผ"ร&งส�อย�"ภายในร"างกายของเรา เม��อร&บเข�าไปเปDนระยะเวลานานๆ ก6จะท'าให�เจ6บปcวยได�
2. อน(ภาคเบต�า

ค�ออ�เล6กตรอนท��เคล��อนท��ด�วยความเร6วส�ง ม�ความใกล�เค�ยงก&บเส�ยง เคล��อนท��ในอากาศได�ประมาณ 10 ฟ(ต 
สามารถทะลวงผ"านผ�วหน&งได�แต"ไม"ถ2งอว&ยวะส'าค&ญภายใน เสามารถปeองก&นหนาๆ และปกปCดร"างกายให�ม�ดช�ด แต"



จะเปDนอ&นตรายอย"างย��งหากม�สารท��ปล"อยอน(ภาคเบต�าจากในร"างกาย
3. ร&งส�แกมม"า

ค�อคล��นแม"เหล6กไฟฟeาท��ม�พล&งงานส�งสามารถทะล(ทะลวงเข�าไปได�ถ2งเน�1อเย��อ ไม"ม�ว&สด(ใดท��ขวางก&1นม&นได�
ท&1งหมด สามารถเคล��อนท��ในอากาศได�หลายร�อยฟ(ต ด�วยความเร6วเท"าก&บแสง และเม��อทะลวงเข�าไปในน�วเคล�ยสของ
ธาต(ใดก6จะไปเหน��ยวน'าให�ธาต(น&1นเก�ดการ แผ"อน(ภาคอ&ลฟcา เบต�า และร&งส�แกมม"าออกมา ด&งน&1นไม"ว"าม&นจะอย�"
ภายนอกหร�อภายในร"างกายก6ก"อให�เก�นอ&นตรายก&บส��งม�ช�ว�ต
4. อน(ภาคน�วตรอน

ค�ออ�เล6กตรอนท��เคล��อนท��ด�วยความเร6วส�ง สามารถทะล(ทะลวงเข�าไปถ2งน�วเคล�ยสของธาต(ใดๆ แล�วเหน��ยว
น'าให�ธาต(น&1นกลายเปDนธาต(ก&มม&นตร&งส� และธาต(น&1นก6จะแผ"ร&งส�ออกมา เร�ยกว"า ร&งส�น�วตรอนเหน��ยวน'า (Neutron 
Induced Radiation)



พาย3ส3ร
ยะ
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Prof. David Ruffolo, Ph.D., ภาคว�ชาฟCส�กส� คณะว�ทยาศาสตร�, มหาว�ทยาล&ยมห�ดล  จบการศ2กษาระด&บปร�ญญาเอก
ท�� University of Chicago ส"วนระด&บปร�ญญาตร� จบการศ2กษาท�� University of Cincinnati สหร&ฐอเมร�กา  อาจารย�
เร�ยนเก"งขนาดเข�าเร�ยนระด&บปร�ญญาตร� ขณะอาย( 13 ป@ และจบปร�ญญาเอกขณะท��อาย( 23 ป@

แหล"งพล&งงานจากแกนกลางมาจากปฏ�ก�ร�ยาน�วเคล�ยร� เปDนการเผาธาต(ไฮโดรเจนเปDนธาต(ฮ�เล�ยม เปDนการแปลงมวล
ส"วนหน2�งให�เปDนพล&งงาน และน��เปDนแหล"งพล&งงานหล&กของดาวฤกษ�โดยท&�วไป

การพา ค�อ การถ"ายโอนความร�อนโดย 70% ของร&ศม�ดวงอาท�ตย� จนถ2งผ�วดวงอาท�ตย� การพาเปDนล&กษณะท��สามารถ
ปรากฏได�ในบรรยากาศโลกเช"นเด�ยวก&น เช"น เม��ออากาศร�อนจะเบากว"า จะลอยข21นไปและเม��ออย�"ด�านบนจะถ"ายโอน
ความร�อนได� ก6จะเย6นลง และจะตกเข�าไปใหม" เพราะอากาศเย6นจะหน&กกว"า จะตกเข�าไปใหม" จะเปDนว&ฏจ&กรแบบน�1 
แกlสจะหม(นเว�ยนเปDนช"วงๆ ม�เขตท��ข21นและเขตท��ลง 
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จ(ดม�ดเปDนข&1วแม"เหล6ก โลกม�ข&1วสองด�าน โลกม�สนามแม"เหล6กท��เปDนระเบ�ยบ ออกจากข&1วหน2�งกล&บเข�าไปอ�กข&1วหน2�ง 
แต"ดวงอาท�ตย�และดาวฤกษ�โดยท&�วไปม�สนามแม"เหล6กท��ไม"เปDนระเบ�ยบและเม��อ เราเห6นจ(ดม�ด เราจะเห6นเปDนค�"หร�อ
กล("ม เปDนเพราะว"าเปDนข&1วแม"เหล6กออกจากจ(ดหน2�งและกล&บไปย&งอ�กจ(ดหน2�ง

ภาพพลาสมาท��ค�างอย�"ท��สนามแม"เหล6กท��เปDนเส�นๆ เปDนภาพท��ถ"ายในช"วง Solar Maximum ค�อช"วงจ(ดม�ดจ'านวนมาก 
ว&ฏจ&กรของดวงอาท�ตย�ของจ(ดม�ด Sunspot จ(ดม�ดจะม�มากข21นท(กๆ 11 ป@ บางช"วงจ(ดม�ดจะน�อยมาก หร�อบางช"วงจะ
ไม"ม�จ(ดม�ดเลย จะพบการม�จ(ดม�ดจ'านวนมากอ�กประมาณ 4-5 ป@ข�างหน�า ซ2�งน&กดาราศาสตร�ย&งไม"สามารถบอกได�ว"า
ท'าใมว&ฏจ&กรต�องเปDน 11 ป@ และดาวฤกษ�ท&�วไปด�วยท��ม�ว&ฏจ&กรแบบน�1 ไม"ใช"เฉพาะดวงอาท�ตย�เท"าน&1น



บรรยากาศของดวงอาท�ตย�ไม"ได�น��ง แต"ม�ส"วนท��ไหลออกมาอย"างต"อเน��อง ท(กท�ศทาง ด�วยความเร6วส�ง ระด&บ 
400 ก�โลเมตรต"อว�นาท� เร�ยกว"าลมส(ร�ยะ สามารถกระทบสนามแม"เหล6กของโลกได�เช"นเด�ยวก&น ท(กว&นจะม�การบ�บ
สนามแม"เหล6กของโลกเข�ามา เน��องจากลมส(ร�ยะ ซ2�งจ&ดว"าเปDนสภาวะปกต�  สสารจากดวงอาท�ตย� ไม"ได�จบแค"ดวง
อาท�ตย�แต"แผ"ออกมาข�างนอก เลยโลกเราไปอ�ก แต"ไม"สามารถบอกได�ว"าไปไกลเท"าไร (ลมส(ร�ยะเก�ดข21นท(กว&นเปDน
ปกต�)

พาย(ส(ร�ยะไม"เคยท'าลายส��งปล�กสร�าง หร�อท'าลายผ��คนให�ล�มตายหร�อบาดเจ6บ อาจจะกระทบทางด�านเศรษฐก�จบ�าง 
พาย(ส(ร�ยะจะเก�ดข21นบ"อยคร&1งในช"วงท��ม�จ(ดม�ดจ'านวนมากบนดวงอาท�ตย� พาย(ส(ร�ยะม&กจะเก�ดข21นในกล("มจ(ดม�ดของ
ดวงอาท�ตย�



พาย(ส(ร�ยะเก�ดจากการสะสมพล&งงานแม"เหล6ก เม��อม�สนามแม"เหล6ก การผ"าใต�ผ�วดวงอาท�ตย�จะม�สนามแม"เหล6ก การ
ผ"าจะลากสนามแม"เหล6กไปๆ มาๆ จนในท��ส(ดขมวดก&นเปDนปม จะเพ��มพล&งงานศ&กย�ทางสนามแม"เหล6กซ2�งจะระบาย
ได�โดยการเปล��ยนร�ปสนามแม" เหล6ก ต"อเช��อมใหม"ของสนามแม"เหล6ก ซ2�งเปDนสถาณการ�ท��เก�ดข21นกระท&นห&น และ
เปDนคร&1งเปDนคราว และพยากรณ�ล"วงหน�าไม"ได�  แต"เราสามารถส&งเกตได�ว"า เร��มม�จ(ดม�ดจ'านวนมากหร�อกล("มจ(ดม�ดท��
ม�ความสล&บซ&บซ�อน สนามแม"เหล6กซ&บซ�อน เราจะสามารถคาดการณ�ได�ว"าจะม�โอกาสท��จะเก�ดพาย(ส(ร�ยะ

ถ�ามองจากพ�1นโลกข21นไปบนท�องฟeา จะเห6นแสงออโรร"า เม��อม�พาย(ส(ร�ยะแรงเปDนพ�เศษ เราสามารถเห6นแสงออโรร"า
ได� เช"น ท��ประเทศแคนาดา และหากพาย(ส(ร�ยะแรงมาก แสงออโรร"าจะลงมาถ2ง ทางตอนใต�ของสหร&ฐ แต"
ประเทศไทยไม"สามารถเห6นแสงออโรร"าได� เน��องจากเส�นส�1นส(ดสนามแม"เหล6กพอด�

พาย3ส3ร
ยะจะเก
ดข�7นป8ใน 2012 หร�อไม=
ป@ 2011-2014 จะเปDนช"วงเวลาท��เก�ดจ(ดม�ดจ'านวนมากในดวงอาท�ตย� จ2งคาดว"าน"าจะเก�ดพาย(ส(ร�ยะอย"าง

แน"นอน คงม�ท(กว&น แต"จะร(นแรงมากน�อยเพ�ยงใด ไม"สามารถคาดการณ�ได� แต"ไม"ม�บ"งบอกได�ว"าจะต�องเก�ดในป@ใด
เปDนพ�เศษ

หากม0พาย3ส3ร
ยะ จะม0ผลกระทบต=อหน=วยงานต=อไปน07 มากท0�ส3ด
- บร�ษ&ทการบ�น หากทราบล"วงหน�าว"าจะม�พาย(ส(ร�ยะ จะม�การเต�อนภ&ยร&งส� ให�สายการบ�นต"างๆ ทราบ เพราะหาก
เวลาท��ม�พาย(ส(ร�ยะ จะม�สารก&มม&นตร&งส� (แต"ท��ผ"านมาไม"ม�รายงานว"าม�ผลกระทบต"อผ��โดยสารบนเคร��องบ�น) ด&งน&1น
เม��อทราบว"าจะม�พาย(ส(ร�ยะเก�ดข21น น&กบ�นควรหล�กเล��ยงการบ�นผ"านบร�เวณข&1วโลก ให�บ�นอ�อมไป อาจต�องเส�ยค"าใช�
จ"ายด�านเช�1อเพล�งมากข21น แต"ปลอดภ&ยจากสารก&มม&นตร&งส�มากกว"า 
- โรงผล�ตกระแสไฟฟeา อาจจะต�องเตร�ยมการในเร��องการจ"ายกระแสไฟฟeา หากเก�ดภาวะไฟฟeาด&บ
- บร�ษ&ทดาวเท�ยม ไม"ควรจะใช�งานในช"วงน&1นๆ อาจจะช"วยเร��องแผงโซลาร�เซลล�ได�บ�าง (หากปCดการใช�งานในช"วง
เวลาท��ม�พาย(ส(ร�ยะ จะช"วยให�ระบบเส�ยหายน�อยลง) 
- น&กบ�นอวกาศ หากอย�"นอกสนามแม"เหล6กโลก จะม�โอกาสได�ร&บสารก&มม&นตร&งส�  ซ2�งจะเปDนอ&นตรายต"อส(ขภาพ
ของน&กบ�นอวกาศ



Earthquake
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รองศาสตราจารย� ดร. มนตร� ช�วงษ�, ภาคว�ชาธรณ�ว�ทยา คณะว�ทยาศาสตร� จ(ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล&ย   ประว&ต�โดยย"อ 
ได�เหร�ยญทองรางว&ลงานว�จ&ยระด&บปร�ญญาเอกจาก Japan Society for the Promotion of 
Sciences ร"วมก&บส'าน&กงานคณะกรรมการว�จ&ยแห"งชาต� (JSPS - NRCT) ได�ร&บรางว&ลน&กว�จ&ยร("นใหม"ด�
เด"น สกว. - สกอ. ประจ'าป@ 2552

โลกจะแตกใน 2012 จะม0โอกาสเปBนจร
งหร�อไม=
ม�ข�อม�ลว�ชาการช&ดเจนหลายสาขาท��บอกว"า โลกของเราก'าล&งปร&บสมด(ล ท&1งในเร��องพล&งงานในโลก บนพ�1น

ผ�ว และสภาพบรรยากาศ ซ2�งการปร&บต&วน�1แน"นอน สามารถส"งผลกระทบในหลายร�ปแบบ เช"น หากพล&งงานในโลก
มากเก�นไป ก6ปล"อยออกมาในร�ปของแผ"นด�นไหวบ�าง การระเบ�ดของภ�เขาไฟบ�าง หากอ(ณหภ�ม�ส�งข21นอ&นเน��องจากม�
การกระต(�นจากก�จกรรมของมน(ษย� ก6ส"งผลต"อการผ&นแปรของสภาพภ�ม�อากาศบ�าง

สภาวะโลกรCอนท0�ว=าน7DาแขEงท0�ข�7วโลก จะละลายน�7น ในอนาคต น7Dาจะท=วมโลกหร�อไม= และจะส=งผลใหCกร3งเทพฯ และ
สม3ทรปราการน7Dาจะท=วม แผ=นด
นจะหายไปหร�อไม=

สภาวะโลกร�อน อ(ณหภ�ม�ของโลกม�แนวโน�มส�งข21น ไม"ได�ม�สาเหต(จากธรรมชาต� สาเหต(เก�ดจากการกระต(�น
จากก�จกรรมของมน(ษย�ท��สะสมมานาน แต"เด�มเม��อส�บกว"าป@ก"อนเราเร�ยกว"า สภาวะเร�อนกระจก (greenhouse 
effect) ซ2�งเก�ดจากการปล"อยกlาซเร�อนกระจก (greenhouse gases) ...

น1'าจะส�งข21นเท"าไหร" ในอ�กก��ป@ ก6ม�คนท'านายไว�  บางคนก6ท'านายไว�โดยสมมต�กรณ�ท��ร�ายแรงท��ส(ด (worse case 
scenario) ว"า อ(ณหภ�ม�เฉล��ยอาจจะส�งข21นถ2ง 2 องศา ในรอบส�บป@ท��จะถ2งน�1 ซ2�งหากเก�ดจร�ง การละลายของน1'า
แข6งข&1วโลก จะค"อยๆ ละลาย แตกต&วออกจากแผ"นน1'าแข6งก"อน ท��หล(ดออกมาก6จะลอยออกส�"มหาสม(ทร (ซ2�งก6ก'าล&ง
เก�ดในป:จจ(บ&น)  ผลกระทบต"อมาก6ค�อ มวลน1'าแข6งละลายก6จะท'าให�ระด&บน1'าทะเลท&�วโลกส�งข21น (Eustatic sea 
level rise) น&กว�จ&ยสร(ปเปDนท'านองเด�ยวก&นว"า ระด&บน1'าทะเลเฉล��ยท&�วโลก (Global sea level) อาจจะส�ง
ข21น 10 เซนต�เมตรในอ�กร�อยป@ข�างหน�า (หากอ(ณหภ�ม�เฉล��ยส�งข21นเร��อยๆ อย"างต"อเน��อง)

http://www.vcharkarn.com/varticle/40280


ร�ปเส�นกราฟแสดงการเปล��ยนแปลงของระด&บน1'าทะเลในประเทศไทยต&1งแต"ตอนปลาย สม&ยไพลสโตซ�น ถ2งสม&ยโฮโลซ�น จากกราฟ
จะเห6นว"า น1'าทะเลเคยอย�"ท��ระด&บต�'ากว"าป:จจ(บ&นมาก และได�ส�งข21นอย"างรวดเร6วถ2งระด&บความส�งเก�อบ 4 เมตรจากป:จจ(บ&นเม��อราว 
6,500 ป@มาแล�ว และค"อยๆ ลดระด&บส�"ป:จจ(บ&น (ภาพจาก Choowong, in press)*

* Choowong, M., in press. “Quaternary Geology in Thailand”, Book Series “Geology of Thailand”. In: Ridd, M.F., Barber, A.J.,  
Crow, M.J. (Eds). Geological Society of London (Chapter 12).

ประว&ต�การเปล��ยนแปลงของระด&บน1'าทะเลในอด�ตของไทย ย�อนไปไกลเลย ประมาณ 10,000 ป@ท��ผ"านมาจนถ2ง
ป:จจ(บ&น เราเร�ยกว"า สม&ยโฮโลซ�น จากงานว�จ&ยโดยน&กว�ชาการไทยท(กท"าน สร(ปว"า น1'าทะเลเคยท"วมส�งถ2งระด&บ 3.5 
ถ2ง 4 เมตร จากระด&บน1'าทะเลปานกลางป:จจ(บ&น จากระด&บท��เคยอย�"ต�'ากว"าป:จจ(บ&นถ2ง -25 เมตร เม��อย(คน1'าแข6งคร&1ง
ส(ดท�าย (last glacial period) ประมาณ 20,000 ป@ท��ผ"านมา ตอนน&1น แผ"นด�นไทยเช��อมต"อก&บอ�กหลายๆ 
ประเทศ เราเร�ยกว"า แผ"นด�นซ(นด�า (Sunda land) ค�ดด�แล�วก&นคร&บว"า ระด&บความส�งของการเพ��มของน1'าทะเล
ด&งกล"าวหากเปร�ยบเท�ยบก&บในสภาพ ภ�ม�ประเทศของท��ราบภาคกลางแล�ว ก6ท"วมเข�าไปถ2งอ"างทอง ค�ดเปDนระยะทาง
ก6เก�อบ 150 ก�โลเมตร

แผ"นด�นท��ราบภาคกลางได�งอก อ&นเน��องมาจากระด&บน1'าทะเลลดลงอย"างต"อเน��อง หล&งจากท"วมข21นส�งส(ดไปแล�ว 
อ&ตราการงอกของพ�1นด�นในท��ราบภาคกลางจาก 6,000 กว"าป@ท��ผ"านมา ท'าให�ได�แผ"นด�นระยะทางกว"า 100 
ก�โลเมตรมาจนถ2งกร(งเทพมหานครป:จจ(บ&น จะเห6นว"า อ&ตราการสะสมต&วของตะกอนเปDนไปอย"างมากมาย แหล"ง
ตะกอนก6ควรมากมายด�วย ตะกอนก6ถ�กน'าพามาโดยแม"น1'าสายหล&กๆ ในท��ราบภาคกลางน&�นเอง ผสมก&บตะกอนทะเล 
ได�ตะกอนน1'ากร"อยข21นมา 

ผลจากการค'านวณอ&ตราการสะสมต&วของตะกอนในอ"าว ไทยป:จจ(บ&น ลดลงไปจากอด�ตหลายร�อยเท"า แต"ก"อนเม��อ 
6000 ป@ท��ผ"านมา เราได�อ&ตราการพอกของพ�1นท�� 20 เซนต�เมตรต"อป@ (โดยประมาณ) แต"ตอนน�1ไม"ม�เลย ตะกอน
สะสมต&วในแนวด��งแต"ก"อนหลายเซนต�เมตรต"อป@ ขณะน�1เหล�อไม"ถ2ง 10 ม�ลล�เมตร



การเก
ดแผ=นด
นไหว ม0ก0�ระด�บ ก0�ร
กเตอรGจ�งจะถ�อว=าอ�นตราย และจะม0ผลกระทบก�บต�กสIงอย=างไรบCาง 
มาตราว&ดขนาดแผ"นด�นไหว (Earthquake magnitude) ท��ใช�ก&นท&�วโลกม� 2 มาตรา ค�อ ร�กเตอร� 

และ เมอร�ค&ลล��  อ&นตรายท��อาจจะเก�ดก&บอาคารและส��งปล�กสร�างน"าจะต�องเปDนแผ"นด�นไหวท��ม�ขนาดมากกว"า 5 ร�ก
เตอร�ข21นไป

หากว"าเก�ดแผ"นด�นไหวขนาดใหญ"ๆ  ตามแนวรอยเล��อนม�พล&งท��อย�"ใกล�กร(งเทพฯ แล�ว คล��นแผ"นด�นไหวจะสามารถ
เคล��อนต&วมาถ2งกร(งเทพฯ ได�และจะม�การขยายส&ณญาณคล��นได�มากเพราะช&1นด�นกร(งเทพฯ ม&นเปDนด�นอ"อนท��ย&งไม"
แข6งต&ว อาคารส��งก"อสร�างท��ส�งมากๆ ก6อาจจะเก�ดอ&นตรายได� โซนท��ม�ความเส��ยงและม�โอกาสเก�ดแผ"นด�นไหวใน
ไทยน&1นม�อย�"ท&�วไปในภาค เหน�อและด�านตะว&นตกของไทย ผลกระทบส"วนใหญ"น"าจะมาจากแผ"นด�นไหวท��ม�
ศ�นย�กลางในประเทศใกล�เค�ยง เช"น พม"า ลาว หร�อแม�กระท&�งตามแนวม(ดต&วของทะเลอ&นดาม&น (Andaman 
subduction zone)

แผนท��แสดงโอกาสเก�ดแผ"นด�นไหวในประเทศไทยและประเทศใกล�เค�ยง (ภาพจาก Pailoplee และคณะ, 2009)*

*บท ความล6าส8ดจาก Pailoplee, S., Sugiyama, Y., and Charusiri, P., 2009. Deterministic and probabilistic seismic hazard  
analyses in Thailand and adjacent areas using active fault data. Earth Planet and Space, 61, 1313-1325

 



ภาวะโลกรCอน โลกจะเขCาสI=ย3คน7DาแขEงหร�อไม= 
ย(คน1'าแข6งคร&1งส(ดท�ายบนโลกของเราผ"านไปแล�วเก�อบสองหม��นป@ แต"เราก6ไม"ร��ว"าม&นจะกล&บมาอ�กเม��อไหร" 

แต"ด�จากเส�นกราฟแสดงการเปล��ยนแปลงของระด&บน1'าทะเลต&1งแต"อด�ตมาจนถ2งป:จจ(บ&น ผมว"าโลกของเราก'าล&งเข�าส�"
ระยะเร��มต�นของย(คน1'าแข6งด�วยซ1'า แต" ปรากฏว"า กระแสโลกร�อนมาแรงเหล�อเก�น เราต�องอย"าล�มว"า เวลาเปDนส��ง
ส'าค&ญอย"างย��งท��จะบอกแนวโน�มว"าจะเก�ดอะไรข21น ต&วอย"างเช"น เราก'าล&งพ�ดเร��องโลกร�อนก&น ซ2�งผมเข�าใจว"า 
เปDนการพ�ดถ2งระยะเวลาส&1นๆ ในป:จจ(บ&น แต"ส'าหร&บน&กธรณ�ว�ทยา เรามองก&นเปDนพ&น เปDนหม��นๆ หร�อเปDนล�านป@ เรา
จะตอบค'าถามได�ว"า โลกจะเข�าส�"ย(คน1'าแข6งอ�กหร�อไม"ก6ต�องย�อนกล&บไปด�อด�ตหลายหม��นป@ ว"าม�ว&ฏจ&กร (cycle) 
ของสภาพภ�ม�อากาศโลกเปDนอย"างไร

จากกระแสข=าวในคDาทDานายท0�ว=าจะเก
ดส�นาม
กลางป8น07 คDาทDานายส�นาม
ของน�กธรณ0ว
ทยา ใชCขCอมIลและหล�กการ
อย=างไร แม=นยDาขนาดไหน และเราควรจะระม�ดระว�งขนาดไหน

การท'านายแบบว�ชาการหน"อยว"า เคยม�ผ��ท'านายไว�แล�วว"า หากเก�ดส2นาม�จะส"งผลกระทบไปท��ไหนบ�าง จาก 
แผ"นด�นไหวท��ส(มาตราเม��อป@ 2547 แต"เปDนการท'านาย โดยใช�สถ�ต�การเก�ดคล��นไหวสะเท�อน และเปDนการท'านาย
เช�งพ�1นท�� ไม"ใช"เช�งเวลาว"าจะเก�ดเม��อไหร" น&กว�ทยาศาสตร�ชาวร&สเซ�ย ช��อ วลาด�เม�ยร� โบรlอค

การเต�อนล"าส(ด จากศาสตราจารย�จอห�น แมคคลอสค�ย� ถ�าไปอ"านบทความว�ชาการก&นจร�งๆ จะพบว"า ท"านไม"ได�
ท'านายว"าจะเก�ดส2นาม�มาถ2งเม�องไทยนะ ท"านบอกว"า ม�โอกาสเก�ดแผ"นด�นไหวแถวๆ ส(มาตราท��ม�ขนาดความร(นแรง
ได�ถ2ง 8-9 ร�กเตอร�ได� ไม"ได�บอกเวลาด�วยว"าจะเก�ดเม��อไหร"

จอห�น และคณะว�จ&ย ได�ศ2กษาพ�1นท��แถบส(มาตรามาอย"างถ��ถ�วนแล�วจ2งออกมาพ�ดว"า ม�โอกาสเก�ดแผ"นด�นไหวท��
ส(มาตราขนาดใหญ"ๆ  ได� ป:จจ(บ&นฟ:นธงด�วยว"าภายใน 30 ป@น�1 (อ&นน�1 ศาสตราจารย� เคอร�� ซ� ก6บอกไว�เช"นก&น)

ต'าแหน"งท��จอห�นและคณะ ท'านายไว�ม&นอย�"ต�'าจากต'าแหน"งท��เก�ดเม��อป@ 2547 ซ2�งส2นาม�ไม"น"าจะมาถ2งไทย

แผ"นด�นไหวท��ส(มาตรา ค�อ แผ"นด�นไหวท��แถวๆ หม�"เกาะคาร� น�โคบาร� มากกว"า ท��ม�โอกาสเก�ดแน"ๆ ถ2งขนาด 8 ร�ก
เตอร� ภายใน 60-70 ป@น�1 (ข�อม�ลน�1ได�เผยแพร"โดยน&กธรณ�ฟCส�กส�ชาวสหร&ฐ เม��อป@ 2003) ซ2�ง 8 ร�กเตอร�
สามารถก"อให�เก�ดคล��นส2นาม�ตามมาแน"นอน แต"ขนาดของคล��นไม"น"าจะส�งมาก พล&งท'าลายล�างไม"น"าจะมาก ม�ความ
เปDนไปได�ว"า อาจจะท'าให�เก�ดคล��นได�ด�วยความส�งไม"เก�น 3 เมตร แต"ว"าด�วยต'าแหน"งศ�นย�กลางท��ไม"ค"อยไกลมาก
จากทะเลอ&นดาม&นของเรา ส2นาม�อาจจะเข�าปะทะในเวลารวดเร6วได�เหม�อนก&น อ&นน�1ต�องระว&ง ต�องซ�อม ต�องเตร�ยม
การก&นไว�เร��อยๆ ท&1งกลางว&นและกลางค�น

หล&กฐานทางตะกอนว�ทยาบ"งช�1ว"า เคยเก�ดส2นาม� เท�ยบเท"าความร(นแรงเม��อป@ 47 มาแล�วในประเทศไทย แต"เก�ดมา
นานมากแล�วเม��อประมาณ 600 ป@ท��ผ"านมา ซ2�งก6สอดคล�องก&บระยะเวลาของการสะสมพล&งงานแผ"นด�นไหวขนาด
ใหญ"ถ2ง 9 ร�กเตอร�ว"าต�องใช�เวลาเปDนหล&กร�อยป@ถ2งจะเก�ดได� ฉะน&1นเท"าท��เราม�ข�อม�ลว�ชาการถ2งท(กว&นน�1 ก6ไม"น"าเปDน
ห"วงว"า จะเก�ดเหต(การณ�ซ1'ารอยส2นาม�ป@ 47 ในเร6วว&นน�1

จบ


