
แผนดนิไหว เฮติ  (Haiti Earthquake) 
ปฏิญญา พรโสภิณ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 
กุมภาพันธ 2553 

 
 

 
 
แผนดินไหวบนพื้นดินขนาด 7.0Mw ลึก 13 กม. ละติจูด 18.44N 

ลองติจูด 72.54W ซึ่งอยูที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต (25 กม.) ของกรุง
ปอรโตแปรงซ เมืองหลวงของสาธารณรัฐเฮติ  โดยแผนดินไหวเมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2553 เวลา 21:53:10น. (UTC) (องคกรสํารวจธรณีวิทยาของ
สหรัฐอเมริกา  หรือ USGS) หรือตรงกับคืนวันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 
04:53น. ตามเวลาในประเทศไทย  

 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดศูนยกลางแผนดินไหวที่เฮติ (USGS) 
 

สาธารณรัฐเฮติต้ังอยูบนแผนเปลือกโลกแคริบเบียน (Caribbean 
plate) รอยตอกับแผนอเมริกาเหนือ (North America plate) แผนดินไหว
ในครั้งนี้ไมไดเกิดจากบริเวณรอยตอระหวางแผนแคริบเบียนกับอเมริกา
เหนือ (Subduction Zones) แตเกิดจากรอยเลื่อน (Faults)  ที่เปนรอยเลื่อน
แบบ Strike-Slip เลื่อนซาย (Left-lateral Strike-Slip faults) ซึ่งขนานอยู
กับแนว subduction ตามทิศตะวันตก-ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  Strike-Slip faults และ Focal Mechanism (USGS) 
 

 
 
 

 
สาธารณรัฐเฮติมีประชากรประมาณ 9 ลานคน แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหวครั้งนี้ทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตออาคาร
บานเรือน และระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ มีบานเรือนพังเสียหาย
ประมาณ 250,000 หลัง และอาคารพาณิชยอีกประมาณ 30,000 อาคาร 
โดยมีผูเสียชีวิตประมาณ 212,000 คน, บาดเจ็บมากกวา 300,000 คน (ณ 
วันที่ 6 ก.พ. 2553 โดยรัฐบาลเฮติ) และมีประชาชนไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณครั้งนี้ทั้งหมดประมาณ 3 ลานคน (U.N.)    

เหตุการณในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:53น. ตามเวลาในเฮติ เปน
ชวงเวลาที่ผูคนสวนมากกําลังเตรียมตัวที่จะออกจากอาคารที่ทํางานหรือ
โรงเรียน ซึ่งโดยสวนใหญจะตั้งอยูในกรุงปอรโตแปรงซ จึงทําใหมี
ผูเสียชีวิตจํานวนมาก 

 
รูปที่ 3  แผนที่แสดงความรุนแรงของแผนดินไหว (USGS) 

 
แผนดินไหวในครั้งนี้มีขนาด (Magnitude) 7.0Mw สวนความ

รุนแรง (Intensity) อยูในระดับ X (ระดับ 10) ตามมาตราเมอรคิวรี ณ จุด
ศูนยกลางแผนดินไหว  โดยมีคาความเรงสูงสุดของพื้นดิน  ณ  จุด
ศูนยกลาง 42 %g และมีคาความเร็วสูงสุดของพื้นดิน ณ จุดศูนยกลาง 
120 cm/s 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง 
 

ความแรงของการสั่นไหว 
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวขนาด 7 ริกเตอร นี้ ณ จุด

ศูนยกลางจะมีความแรงของการสั่นไหวสูงที่สุด (ตามรอยเลื่อนความยาว
ประมาณ 50 กม.) และความแรงของการสั่นไหวจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งที่
ระยะ 13 กม. และ เหลือ 1/4 เทา ที่ระยะ 27 กม. , เหลือ 1/8 เทา ที่ระยะ 
48 กม. และ 1/16 เทา ที่ระยะ 80 กม. (“Building and earthquake-Which 
stands?Which falls?”, IRIS&University of Poland)    ซึ่งกรุง
ปอรโตแปรงซ อยูหางจากแนวรอยเลื่อนไปทางทิศเหนือเพียง 5 กม. จึง
ทําใหไดรับแรงสั่นสะเทือนเต็มที่ อีกทั้งแผนดินไหวที่ความลึก 13 กม. 
ถือวาเปนแผนดินไหวในระดับตื้น(shallow earthquake)  ซึ่งพลังงานจะ
ถูกสงผานมาสูผิวพ้ืนไดเต็มที่ 

 

 
รูปที่ 4  แผนที่แสดงตําแหนงรอยเลื่อน, ความรุนแรง และตําแหนง

แผนดินไหวตามมา (USGS) 
 

แผนดินไหวตามมา (After Shock) 
ในชวงเวลาวันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 21:53น. (UTC) จนถึง 

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 เวลา 18:00น. (UTC) มีแผนดินไหวตามมา
ขนาด 4.5 ขึ้นไปจํานวน 59 ครั้ง และขนาดตั้งแต 5.0 ขึ้นไปจํานวน 16 
ครั้ง โดยมีขนาด 5.9-6.0 จํานวน 2 ครั้ง (ขอมูลจาก USGS NEIC)   

แผนดินไหวตามมาดังกลาวกระจายตัวอยูทางทิศตะวันตกจาก
จุดศูนยกลางหลัก ประมาณ 20-50 กม. ตามแนวรอยเลื่อน (ดังแสดงใน 
รูปที่ 4) ซึ่งอยูในบริเวณที่มีความรุนแรงระดับ VI (ระดับ 6) จาก
แผนดินไหวตัวหลัก ซึ่งสิ่งปลูกสรางเสียหายไมมากหรือยังไมพังทลาย
โดยสิ้นเชิง แตเมื่อมีแผนดินไหวตามมาในบริเวณดังกลาวก็จะทําใหสิ่ง
ปลูกสรางเสียหายหนักขึ้นหรือพังทลาย ภาพรวมของความเสียหายจึง
เปนบริเวณกวาง 

 

ภูมิประเทศ 
เปนที่ทราบกันวาสิ่งปลูกสรางที่อยูบนหินแข็ง (bedrock) จะ

ปองกันแรงสั่นสะเทือนไดดีกวาสิ่งปลูกสรางที่อยูบนดินออน (soft- soil)  
ซึ่งกรุงปอรโตแปรงซ ต้ังอยูในบริเวณอาว ซึ่งดินบริเวณอาวเปนดินที่
เรียกวาดินออน มีลักษณะคือเปนโคลนที่ชุมดวยน้ํา เชนเดียวกันกับใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถที่จะขยายแรงสั่นสะเทือนใหเพิ่มขึ้นได จึง
ทําใหสิ่งปลูกสรางบริเวณกรุงปอรโตแปรงซพังเสียหายเปนจํานวนมาก 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงความเสียหายของอาคาร 
 

ความยาวนานของการสั่นไหว ชนิดและลักษณะของสิ่งปลูกสราง 
ณ กรุงปอรโตแปรงซ คลื่นแผนดินไหวที่กระทํากับสิ่งปลูก

สรางจะมีความถี่สูง เพราะอยูใกลจุดศูนยกลางแผนดินไหว และความถี่
ของคลื่นจะลดลงเมื่อไกลออกไป โดยระยะเวลาในการสั่นไหวใน
เหตุการณครั้งนี้ กินเวลาประมาณ 30 – 40 วินาที  โดยทฤษฎีแลวสิ่งปลูก
สรางขนาดเล็กจะตอบสนองตอความถี่สูงไดดี สวนสิ่งปลูกสรางขนาด
ใหญหรืออาคารสูงจะตอบสนองตอความถี่ ตํ่า   ดังนั้นเหตุการณ
แผนดินไหวในครั้งนี้อาคารเกาที่ทําดวยอิฐจะพังเสียหายโดยสิ้นเชิง 
สวนอาคารที่ใชไมเปนโครงสรางจะเสียหายเล็กนอย และอาคารสูง
สมัยใหมที่กอสรางใหตานทานแผนดินไหวจะเสียหายเล็กนอย 

 

 
รูปที่ 6 ความเสียหายของสิ่งปลูกสรางจากคลื่นแผนดินไหวความถี่สูง 



 
รูปที่ 7 ลักษณะอาคารในเฮติที่กอดวยอิฐ และใชคอนกรีตนอย 

 
แผนดินไหวในเฮติครั้งนี้ความถี่ของคลื่นหรืออาคารตั้งอยูบน

ดินออนไมไดเปนตัวการหลักที่ทําใหเกิดความเสียหายมาก แตสาเหตุ
หลักคือสิ่งกอสรางไมไดมาตรฐาน ใชวัสดุกอสรางที่ไมมีคุณภาพ โดย
บานเรือนสวนใหญในเฮติ จะถูกสรางขึ้นจากหินหรืออิฐที่ทํามาจากดิน
หรือโคลนผสมกับทรายและคอนกรีตเพียงเล็กนอย ผสมกับน้ําจํานวน
มาก และตากใหแหงดวยแสงอาทิตย รวมถึงโครงสรางแบบงาย ๆ โดย
ไมมีการเสริมเหล็กหรือใชเหล็กเสริมขนาดบาง เพ่ือเปนการลดคาใชจาย 
หลังคามีความลาดเอียงปูดวยกระเบื้องที่ทํามาจากดินหรือกรวด ซึ่งมี
น้ํ าหนักมาก  ทําใหสิ่ งปลูกสรางไมมีความแข็งแรงพอที่ จะต าน
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได 
 
 
ระบบตรวจวัดแผนดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา กับ เหตุการณ
แผนดินไหวที่เฮติ 

ในขณะนี้ระบบตรวจวัดแผนดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา โดย
สํานักเฝาระวังแผนดินไหว ประกอบไปดวยสถานีตรวจวัดแผนดินไหว
แบบเวลาจริงจํานวนทั้งหมด 41 สถานี ซึ่งสถานที่ต้ังครอบครุมทั้ง
ประเทศดังรูปที่ 8 

จากเหตการณแผนดินไหวที่เฮติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 
21:53:10 น. (UTC)  ที่ 18.45N, 72.54W  ลึก 13 กม. ขนาด 7.0 Mw 
(ขอมูลจาก USGS)   ระบบตรวจวัดแผนดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถที่จะตรวจวัดเหตุการณในครั้งนี้ไดเชนกัน โดยเปนการตรวจวัด
แบบอัติโนมัติดวยซอฟตแวร SeisComP3 ซึ่งไดขอมูลคือ วันที่ 12 
มกราคม 2553 เวลา 21:53:12 น. (UTC)  ที่ 18.22N, 72.33W (ใช 31 
สถานีในการคํานวณ)   ลึก 10 กม. ขนาด 7.6 Mw  (รูปที่ 9)   และดวย
ซอฟตแวร Earlybird  ไดขอมูลคือ วันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 21:53:21 
น. (UTC)  ที่ 19.13N, 69.93W (ใช 21 สถานีในการคํานวณ)  ลึก 69 กม. 
ขนาด 7.0 Ms  (รูปที่ 10) 

 

 
รูปที่ 8 ตําแหนงที่ต้ังสถานีตรวจแผนดินไหวอัตโนมัติของ 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 
รูปที่ 9 แสดงขอมูลแผนดินไหวที่เฮติ ดวยซอฟตแวร SeisComP3 

 

 
รูปที่ 10 แสดงขอมูลแผนดินไหวที่เฮติ ดวยซอฟตแวร Earlybird 



ในการวิ เคราะหหาศูนยกลางและขนาดของเหตุการณ
แผนดินไหวในครั้งนี้ดวยซอฟตแวรที่ไดกลาวมาขางตน ขอมูลที่ไดจะ
คลาดเคลื่อนจากขอมูลจาก USGS อยูบาง เพราะสํานักเฝาระวัง
แผนดินไหว จะเนนเหตุการณในบริเวณใกลเคียงกับประเทศไทยเปน
หลักที่จะสามารถสงผลกระทบถึงประเทศไทย คือบริเวณ ละติจูด 5 S ถึง 
30 N ลองติจูด 90 E ถึง 130 E  จึงใชขอมูลจากสถานีตรวจแผนดินไหว
ในแถบนี้เปนหลัก ดังนั้นแผนดินไหวที่เกิดขึ้นนอกบริเวณดังกลาวอาจ
คลาดเคลื่อนไดบาง 

คลื่ นแผนดินไหว เคลื่ อนที่ จ าก เ ฮติ ม าถึ งสถ านี ตรวจ
แผนดินไหวในประเทศไทย ณ เวลา 22:12 น. (UTC)  ซึ่งใชเวลา
ประมาณ 20 นาที จากเวลาที่เกิดเหตุการณ จึงสามารถวิเคราะหหา
ศูนยกลางได และหลังจากนั้นทางสํานักเฝาระวังแผนดินไหว ไดทําการ
สงขอมูลการเกิดแผนดินไหวแกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทาง 
SMS, FAX และ เว็บไซต 

 

 
รูปที่ 11 ตัวอยางคลื่นที่วัดไดที่สถานี จ.สุราษฏรธานี 

 
 แมวาเหตุการณแผนดินไหวที่ เฮติในครั้งนี้จะไมไดสงผล
กระทบกับประเทศไทย แตเหตุการณในครั้งนี้ก็ไดช้ีใหเห็นวา ถาไมมี
การเตรียมพรอม ไมมีกฎเกณฑในการออกแบบสิ่งกอสรางใหสามารถ
ตานทานแผนดินไหว ไมมีการศึกษาวิจัยดานแผนดินไหว ไมมีระบบ
ตรวจวัดเฝาระวังแผนดินไหวที่มีมาตรฐาน และไมมีการใหความรูแก
ประชาชน  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงมากมายขนาดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


