รายงานสรุปผลการดําเนินงานของเหตุการณแผนดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอรวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
1. ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาไดรายงานเหตุการณแผนดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. มีจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหวที่ละติจูด 19.685 องศาเหนือ ลองจิจูด
99.687 องศาตะวันออก บริเวณตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ต อ มาเจ า ห น าที่ ของ สธส. (ท ธ.)ร ว ม มื อ กั บ เจ า ห น าที่ กรมอุ ตุ นิ ย ม วิ ท ยาแล ะอาจารย
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร (ดร.ภาสกร ปนานนท) ทําการวิเคราะหห าจุดเหนือ ศูนยเกิดแผนดินไหวของ
เหตุก ารณแผนดินไหวนี้อีก ครั้ง โดยใชการคํานวณจากLocal Earth Crustal VelocityModelในภาคเหนือ
ของประเทศไทย จากผลการศึกษาของ ดร.ภาสกร ปนานนทโดยใชขอมูลจากเครื่องวัดคลื่นสั้นสะเทือนพื้นดิน
ของกรมทรัพยากรธรณีจํานวน 5 สถานี ไดแก
-สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน อําเภองาว จังหวัดลําปาง NGLP
-สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน อําเภอปง จังหวัดพะเยา POPY
-สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม CDCM
-สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย MACR
-สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย MSCR
กรมอุตุนิยมวิทยาจํานวน 3สถานีไดแก
-สถานีวัดแผนดินไหว ฝายน้ํากอน จังหวัดนาน NAN
-สถานีวัดแผนดินไหวเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลําปาง LAMP
-สถานีวัดแผนดินไหวดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม CMMT
ผลการวิเคราะหพบวาจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหวใหมอยูทตี่ ําแหนงละติจูด 19.748 องศาเหนือ
ลองจิจูด 99.692 องศาตะวันออก บริเวณตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย (รูป 1)
2. ทธ.ทําการวิเคราะหระนาบรอยเลื่อนทีท่ ําใหเกิดแผนดินไหวขนาด 6.3 ครั้งนี้ โดยใชการวิเคราะห
Focal mechanism analysis จากขอมูลรูปคลื่นแผนดินไหวจากสถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินตางๆของ
ทธ. ที่อยูรายรอบและอยูใกลเคียงกับศูนยเกิดแผนดินไหว ทําใหทราบถึงชนิดและทิศทางการเลื่อนตัวของรอย
เลื่อน และไดรูปรางของ Beach ball diagrams หรือ Fault plane solution สอดคลองกับการวิเคราะหของ
USGS ซึ่งแสดงพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต เปนแบบตาม
แนวระนาบเหลือ่ มซาย (Left lateral strike slip fault) อันเปนแนวของรอยเลื่อนพะเยาสวนเหนือ (สวนแม
ลาว) นั้นเอง (รูป 1)
3. สธส.วิเคราะหขอมูลรอยแตกของพื้นดินจํานวน 183 ตัวอยาง ในแผนภูมิภาพดอกกุหลาบ (rose
diagram)แสดงการกระจายตัวของทิศทางแนวรอยแตกในพืน้ ที่อําเภอแมลาว พาน แมสรวย จังหวัดเชียงราย
พบวารอยแตกหลักมีแนวการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต (N30oE) แนวการวางตัวนี้
สอดคลองกับแนวการวางตัวของรอยเลื่อนพะเยาสวนเหนือ (สวนแมลาว)(รูป 2)
4.สธส.ไดทําการวิเคราะหและประเมินความรุนแรงแผนดินไหวเชียงรายขนาด6.3ตามมาตราริกเตอร (วันที่
5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08.42 น.)ทั่วพื้นที่ภาคเหนือ จากขอมูลดังตอไปนี้
-ขอมูลสํารวจความเสียหายจากภาคสนามของเจาหนาที่ สธส. ไดแก ความเสียหายของอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสรางรอยแตกของพื้นดินแนวและเนินทรายพุ จํานวน 283 จุด
-ขอมูลพื้นทีป่ ระสบภัยแผนดินไหว จากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 235 จุด

ผลการประเมินฯ มีระดับความรุนแรงของแผนดินไหวตามมาตราเมอรคัลลี่ ดังนี้ (รูป 3)
-ระดับ 8 (ระดับทําลาย) มีรัศมีจากจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหว 10 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นทีส่ วน
ใหญของอําเภอแมลาว และครอบคลุมพื้นทีบ่ างสวนของอําเภอพาน อําเภอแมสรวย และอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงราย
-ระดับ 7 (ระดับแรงมาก) มีรัศมีจากจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหว 40 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่สวน
ใหญในอําเภอเมือง แมลาว แมสรวย พาน เวียงชัย และครอบคลุมพื้นที่บางสวนของอําเภอเทิง ปาแดด พญา
เม็งราย เวียงเชียงรุง แมจัน เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และอําเภอแมใจจังหวัดพะเยา
-ระดับ 6 (ระดับแรง) มีรัศมีจากจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหว 150 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นทีส่ วนใหญ
ของจังหวัดพะเยาเชียงใหม ลําปางนาน และครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัดเชียงราย แพร ลําพูน และ
แมฮองสอน
-ระดับ 5 (ระดับคอนขางแรง) มีรัศมีจากจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหว 270 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน และครอบคลุมพื้นทีบ่ างสวนของจังหวัดอุตรดิตถ
-ระดับ 4 (ระดับพอประมาณ) มีรัศมีจากจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหว 320 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร อุตรดิตถ สุโขทัย และครอบคลุมพื้นทีบ่ างสวนของจังหวัด
ตากพิษณุโลก และเลย
5.จากการคํานวณหาระยะเวลาการเกิดAftershocksโดยใชสมการทางคณิตศาสตรของ
Reasenberg(1985) พบวาแผนดินไหวขนาด 6.3ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557จะมี Aftershocks
ประมาณ 4 - 5 เดือน ซึ่งขนาดแผนดินไหวและความถีข่ อง Aftershocksของเหตุการณครัง้ นี้กําลังลดลงเรื่อยๆ
6. แผนดินไหวในครั้งนี้ทําใหเกิดรอยแตกบนภูเขาบริเวณตําบลแมกรณ อําเภอเมือง ตําบลวาวี ตําบล
แมสรวย อําเภอแมสรวย ตําบลดงมะดะ ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายซึ่งพื้นที่เหลานี้เปนพื้นที่
เสี่ยงภัยดินถลม ดังนั้นเมือ่ ฝนตกหนักน้ําจะซึมลงไปตามรอยแตกทําใหดินขาดเสถียรภาพและสามารถเกิดดิน
ถลมได อยางไรก็ตามกรมทรัพยากรธรณีไดมกี ารแจงเตือนไปยังหนวยงานของจังหวัดเชียงราย และประชาชน
ในพืน้ ที่เสีย่ งภัยดินถลม ใหรับทราบแลวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขั้นในฤดูฝนทีจ่ ะมาถึง

รูป 1 การหาจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหวขนาด 6.3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. และผลการวิเคราะห
Focal Mechanism ที่เปนแบบเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมซายสอดคลองกับรอยเลื่อนพะเยาสวนเหนือ (สวนแมลาว)

Rose Diagram ของรอยแตกพื�นดินในพื�นที� อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย และ อ.พาน จังหวัดเชียงราย

รูป 2 ผลการวิเคราะหขอมูลรอยแตกของพื้นดินจากเหตุการณืแผนดินไหวขนาด 6.3 มีแนวแตกหลักอยูในทิศ N30oE

รูป 3 ผลการประเมินความรุนแรงแผนดินไหวเชียงราย ขนาด 6.3 วันที่ 5 พฤษาคม 2557

