
รอยเลื่อน แผ่นดินไหว และโครงการไฟฟ้าพลังน ้า 

โดย นางสาวอรอนงค์ โชติราษี นักธรณีวิทยาช านาญการ 
ส านักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

บทน้า 

การเกิดแผ่นดินไหวสามารถสร้างความเสียหายได้ในหลายรูปแบบ ความรุนแรงของความเสียหายนอกจากจะ
ขึ้นอยู่กับขนาดของแผ่นดินไหวแล้ว ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของการออกแบบสิ่งก่อสร้างด้วย บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของการ
เกิดแผ่นดินไหวและอันตรายจากเหตุแผ่นดินไหวที่อาจมีต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ า 

รอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) 

สาเหตุหนึ่งของการเกิดแผ่นดินไหวคือ การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อน (Fault) รอยเลื่อนสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด 
ตามรูปแบบของแรงที่มากระท า ประกอบด้วย รอยเลื่อนปกติ (Normal Fault) เกิดจากแรงดึง (Tension) รอยเลื่อนย้อน 
(Reverse Fault) เกิดจากแรงอัด (Compression) และรอยเลื่อนตามแนวระนาบ (Strike Slip Fault) เกิดจากแรงเฉือน 
(Shear) จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยพบรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ทั้งสิ้น 14 กลุ่มรอยเลื่อน (กรมทรัพยากรธรณี, 
2555) ซึ่งส่วนใหญ่พบอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย และแน่นอนว่าพื้นท่ีโครงการไฟฟ้าพลังน้ าส่วนใหญ่ของ พพ. ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นทีภ่าคเหนือเช่นกัน ดังนั้นการให้ความส าคัญกับรอยเลื่อนมีพลัง จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากรอยเลื่อนมีพลัง
คือรอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ในช่วง 10,000 ปีท่ีผ่านมา ดังน้ันจึงมีโอกาสที่รอยเลื่อนเหล่านี้จะเคลื่อนที่อีกครั้ง 

   รอยเลื่อนปกติ 

  รอยเลื่อนย้อน 

 รอยเลื่อนตามแนวระนาบ  
ชนิดของรอยเลื่อน 

(ภาพจาก วิชาการธรณีไทย GeoThai.net) 
รอยเลื่อนมีพลังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย  

(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณ,ี 2555) 
 

สอดคล้องกับ สุทธิศักดิ์ (2556) ที่ได้ท าการจ าแนกพื้นที่ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดธรณีภัยประเภทต่างๆ ในระดับ
ภูมิภาคของประเทศไทย โดยสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ในเขตภาคเหนือมีโอกาสสูงที่จะเกิดภัยแผ่นดินไหวและดินถล่ม อีกทั้งยัง
ระบุด้วยว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับต่ าถึงปานกลาง (Zone 0 – 2) ตามการจ าแนกของ 
Universal Building Code (UBC) ซึ่งมีระดับตั้งแต่ 0 – 4 โดยระดับ 3 และ 4 จะอยู่ในประเทศท่ีตั้งอยู่ในเขตใกล้รอยต่อของ
แผ่นเปลือกโลก 

 

 



อันตรายของแผ่นดินไหวต่อสิ่งก่อสร้าง 

บางครั้งในพ้ืนที่หนึ่งๆ หากดูภายนอกอาจไม่สามารถระบุได้เลยว่า พื้นท่ีนั้นๆ มีแนวรอยเลื่อนพาดผ่านหรือไม่ 
เนื่องจากกาลเวลาได้พัดพาเอาตะกอนมาทับถมหรือกัดกร่อนพื้นที่ จนท าลายร่องรอยของแนวรอยเลื่อนไป หรือแนวรอยเลื่อน
นั้นอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินมากๆ ลองจินตนาการดูว่า หากอาคารหรือโครงสร้างต่างๆ วางอยู่บนแนวรอยเลื่อน ต่อมารอยเลื่ อน
เกิดการเคลื่อนที่ จะเกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างเหล่านั้น ถึงแม้ว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาจไม่ได้วางอยู่บนแนวรอยเลื่อน แต่อยู่
ใกล้เคียงกับแนวรอยเลื่อน ก็อาจได้รับความเสียหายจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนได้ 

กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยขึ้น โดยแบ่งเขตพื้นที่เสี่ยงภัยออกเป็น 
4 เขต ตามระดับความรุนแรงของมาตราเมอร์คัลลี่ ประกอบด้วย  

เขต 0 (สีเขียว) ความรุนแรงน้อยกว่า 3 เมอร์คัลลี่  
เขต 1 (สีเหลือง) ความรุนแรง 3 – 5 เมอร์คัลลี่  
เขต 2ก (สีส้ม) ความรุนแรง 5 – 7 เมอร์คัลลี่ และ 
เขต 2ข (สีชมพู) ความรุนแรง 7 – 8 เมอร์คัลลี่  

จากแผนที่จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในเขต 2ก รองลงมาคือ เขต 2ข โดยในเขต 2ก น้ัน จัดเป็น
เขตที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีจะได้รับความเสียหาย สิ่งของ
ที่ตั้งไม่มั่นคงล้มคว่ า ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เทียบขนาดแผ่นดินไหวได้เท่ากับ 5.0 – 5.9 ตาม
มาตราริกเตอร์ ซึ่งจัดว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลาง (Moderate) ส าหรับเขต 2ข นั้น จัดเป็นเขตที่มีความเสี่ยงในการเกิด
ความเสียหายในระดับปานกลาง อาคารที่ออกแบบไว้ดีตามปกติจะเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนอาคารที่ออกแบบไว้ไม่ดี
ได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก ปล่องไฟบางปล่องแตกหัก ประชาชนในพ้ืนท่ีรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เทียบขนาดแผ่นดินไหว
ได้เท่ากับ 6.0 – 6.9 ตามมาตราริกเตอร์ ซึ่งจัดว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ (Strong) 

 
แผนที่แสดงพื้นทีเ่สี่ยงภัยแผ่นดินไหว (กรมทรัพยากรธรณี, 2548) 

 



ผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อโครงการไฟฟ้าพลังน ้า 

การเกิดแผ่นดินไหวสามารถสร้างความเสียหายให้กับโครงการไฟฟ้าพลังน้ าได้ในหลายรูปแบบ  

1) ท าให้เกิดการสั่นสะเทือนในฐานรากเขื่อน โครงสร้างของเขื่อนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในฐานเขื่อน 
อาคารโรงไฟฟ้า ท่อส่งน้ า ท่อชักน้ า แนวสายส่งไฟฟ้า ส่งผลให้เขื่อนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เกิดรอย
แตกร้าว (Crack) และอุปกรณ์ที่ติดตั้งเกิดความเสียหายได้ 

 

 
รอยแตก (Crack) ที่เกิดขึ้นบนตัวเขื่อนท้ังด้านเหนือน้ า (รูปบน) และท้ายน้ า (รูปล่าง) ของเขื่อน Sefid 

Rud Dam ประเทศอิหร่าน ผลจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี 1990 (Martin, 2014) 
 

2) กรณีเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Major Earthquake) หากพื้นที่โครงการอยู่ ใกล้แนวรอยเลื่อนหลัก 
(Major Fault) อาจท าให้เกิดรอยเลื่อนขึ้นใหม ่หรือท าให้รอยแตกรอยแยก (Discontinuities) ที่มีอยู่ก่อน
แล้วเกิดการเคลื่อนที่ ส่งผลให้โครงสร้างของตัวเขื่อนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ถูกท าลาย เช่นในกรณีของ
เขื่อน Shih-Kang ของประเทศใต้หวัน ที่เกิดรอยเลื่อนใหม่ใต้ฐานเขื่อนระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 
7.7 ริกเตอร์ ส่งผลให้ฐานรากเขื่อนถูกท าลายจนพัง 

 
การพังของเขื่อน Shih-Kang ประเทศใต้หวัน ผลจากการเกิดแผ่นดนิไหว 

(ภาพจาก Encyclopaedia Britannica, 2017) 



3) การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนในอ่างเก็บน้ า ส่งผลให้เกิดคลื่นน้ าขนาดใหญ่ในอ่างเก็บน้ าซึ่ งอาจล้นข้ามสัน
เขื่อนได้ 

4) อาจท าให้เกิดหินร่วงหล่น (Rock Fall) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นอกจากนี้การที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ า
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงชัน จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการร่วงหล่นของหิน  ซึ่งอาจ
สร้างความเสียหายให้ทั้งกับอาคารโรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า รวมถึงแนวท่อต่างๆ ได้  

 
แผ่นดินไหว Wenchuen Earthquake ในประเทศจีน ปี ค.ศ. 2008 ท าให้เกิดการร่วงหล่นของหิน  ท า
ให้อาคารโรงไฟฟ้า Shapai Power Plant เกิดความเสียหาย ( (Martin, 2014) 

 
5) มวลดินและหินที่ร่วงหล่นอาจปิดกั้นล าน้ า ท าให้น้ าไหลไม่สะดวกหรือน้ าไม่สามารถไหลผ่านล าน้ าได้ ส่งผล

ให้น้ าในล าน้ ายกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อน้ าเอ่อขึ้นมาในระดับสูงอาจท าใหท้่วมอาคารโรงไฟฟ้าได้ และในกรณี
ทีโ่ครงการเป็นแบบ Run-off-river power plant ซึ่งตัวเขื่อนจะท าหน้าที่เหมือนฝายทดน้ าที่จะยกระดับ
น้ าให้สูงพอท่ีน้ าจะไหลเข้าท่อได้นั้น กรณีนี้ตัวเขื่อนจะมีความสูงไม่มาก ดังนั้นหากมีน้ าเอ่อขึ้นมาจากท้าย
น้ าก็อาจจะท่วมตัวเขื่อนได้เช่นกัน  

6) การสไลด์ของมวลดินมวลหิน อาจปิดกั้นเส้นทางสัญจร (Access Roads) เข้าตัวเขื่อนและองค์ประกอบ
อื่นๆ ของโครงการได้ 

 
แผ่นดินไหว Manjil Earthquake ในประเทศอิหร่าน ปี ค.ศ. 1990 ท าให้มวลหินหล่นมาปิดกั้นเส้นทาง
สัญจรเข้าตัวเขื่อน Sefid Rud Dam (Martin, 2014) 

 
 
 
 
 
 



7) อาจท าให้เกิดสไลด์ของมวลดินหรือมวลหินลงสู่อ่างเก็บน้ า ท าให้เกิดคลื่นน้ าขนาดใหญ่ 

 
แผ่นดินไหว Wenchuen Earthquake ในประเทศจีน ปี ค.ศ. 2008 ท าให้เกิดดินสไลด์ลงในพื้นท่ีของ
อ่างเก็บน้ า Zipingpu  (Martin, 2014) 

 
8) อาจท าให้เกิดทรายเหลว (Liquefaction) เนื่องจากพื้นดินเกิดการสูญเสียการรับก าลังแบกทาน โดย

ปรากฏการณ์ทรายเหลวจะเกิดได้ง่ายบริเวณที่เป็นช้ันทรายหลวมและอิ่มตัวด้วยน้ า จากรายงานการเจาะ
ส ารวจดินในพ้ืนที่ภาคเหนือพบว่าในหลายพื้นท่ีช้ันดินประกอบด้วยทรายหลวมถึงแน่นปานกลางซึ่งจะท า
ให้มีโอกาสที่คลื่นแผ่นดินไหวจะท าให้เกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวได้ (วีรเดช และ สุพจน์, 2558)  ตัวอย่าง
ของการพังทลายของเขื่อนจากปรากฏการณ์ทรายเหลว ได้แก่ เขื่อน โลเวอร์ ซานเฟอร์นานโด แดม 
(Lower San Fernando Dam) ที่แคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา ที่สันเขื่อนด้านเหนือน้ าเกิดการพังทลาย
เนื่องจากการเกิดทรายเหลวหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1971 (UCDAVIS, n.d.) 

  
การพังของสันเขื่อนด้านเหนือน้ าของ Lower San Fernando Dam 
(ภาพจากเวป UCDAVIS Civil and Environmental Engineering) 

 
9) การเขย่าของแผ่นดินไหว อาจท าให้เกิดกระแสน้ าขุ่น (Turbidity Currents) ในอ่างเก็บน้ า ซึ่งตะกอนที่

ลอยฟุ้งขึ้นมานี้อาจไปปิดกั้นอาคารระบายน้ าลงสู่ล าน้ าเดิม (River Outlet) อาคารรับน้ าโรงไฟฟ้า 
(Intake) รวมถึงระบบท่อชักน้ า (Headrace) ท าให้น้ าไหลไม่ได้ หรือไหลไม่สะดวก 

 

 

 

https://research.engineering.ucdavis.edu/gpa/wp-content/uploads/sites/43/2015/02/Crest-after-slide-aerial.jpg
https://research.engineering.ucdavis.edu/gpa/wp-content/uploads/sites/43/2015/02/Slide-after-drawdown.jpg


ความปลอดภัยของโครงการไฟฟ้าพลังน ้า 

ประเทศไทยยังไม่พบการพิบัติของเขื่อนอันเนื่องมาจากเหตุแผ่นดินไหวและการก่อสร้างตามมาตรฐานของ  
กรมชลประทานนั้นมีความเพียงพอต่อความมั่นคงของลาดเขื่อน อีกทั้งทั่วโลกพบการพิบัติของเขื่อนจากแผ่นดินไหวเพียง   
ร้อยละ 1 จากสถิติการพิบัติของเขื่อนทั้งหมด (สุทธิศักดิ์, 2556) นอกจากนี้การที่ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวระดับต่ าถึงปานกลาง นั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศไทยนั้นน้อยมาก ดังนั้น
อาคารหรือโครงสร้างที่ออกแบบไว้ดีแล้วจึงมีความปลอดภัย เช่นเดียวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ าของ พพ. ที่การออกแบบได้
ค านึงถึงความปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว หากโครงการไหนท่ีก่อสร้างมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้า
พลังน้ าขนาดเล็กแบบมีอ่างเก็บน้ า ก็ได้ท าการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เพื่อเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของ
เขื่อนอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ กรมโยธาธิการการผังเมือง (2557) ได้จัดท า มยผ. 1303-57 มาตรฐานการประเมินและการเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ซึ่งใช้ส าหรับพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด     
ในเขตภาคเหนือและพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ถึงแม้ว่าขอบข่ายของมาตรฐานดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเสริมความมั่นคงและแข็งแรง
ของอาคาร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงงานก่อสร้างเขื่อนก็ตามแต่ก็สามารถน ามาใช้เพื่อ
เป็นแนวทางเพื่อความปลอดภัยได้ 

สรุป 

การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สามารถสร้างความเสียหายได้ในหลายรูปแบบ หากร้ายแรงที่สุดอาจท าให้เขื่อน
แตกได้ และผู้ที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหากเขื่อนที่สร้างเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ แน่นอนว่าความ
เสียหายอาจหมายถึงชีวิต อย่างไรก็ตามการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีโอกาสเกิดได้น้อยมาก อีกทั้งการ
ออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ าของ พพ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของโครงการอย่างท่ีสุดในทุกด้าน 
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