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ช่่องทางติิดติามข้้อมูล
สถานการณ์์แผ่่นดิินไหวสึนามิิ

จ้ากเหตุ่การณ์ในัช่วงนัี�ที�ปุ่ระชาชนัโด้ยเฉพาะในัจั้งหวัด้

ทางภาคใต้่ร้้สึกกังวล้อย้่ก็คือ เหตุ่การณ์แผู่้นัดิ้นัไหวที�เกิด้ขึ�นั 

ในัพื�นัที�ใกล้เ้คยีง ผู้้เ้ขียนัจึ้งขอนัำเสนัอชอ่งทางการรบัข้อความ่ แล้ะ

ข้อม่้ล้สถานัการณ์แผู้่นัด้ิวไหว แล้ะสึนัาม่ิที�จ้ะช่วยล้ด้ความ่กังวล้ 

แล้ะความ่ต่ระหนัก แต่่เสริม่ด้้วยความ่ต่ระหนัักให้มี่ความ่พร้อม่

อย้่ต่ล้อด้เวล้ากันันัะครับ

EarthquakeTMD

เครื�องม่ือที�จ้ะขอแนัะนัำก็คือ แอปุ่พล้ิเคชันัที�ม่ีชื�อว่า 

“EarthquakeTMD” ซึ�งได้้รับการพัฒนัาโด้ย กองเฝ้่าระวังแผู่้นัดิ้นัไหว 

กรม่อุตุ่นัิยม่วิทยา นัั�นัเอง

สำหรับ EarthquakeTMD นัี�ม่ีการเปุ่ิด้ให้ผู้้้ ที�สนัใจ้ 

ได้้ด้าวโหล้ด้ฟัรีทาง Apple App Store แล้ะ Google Play Store 

(Earthquake Observation Division, n.d.; Taothong, n.d.) ครับ 

เม่ื�อด้าวน์ัโหล้ด้กันัม่าแล้้วท่านัผู้้้อ่านัจ้ะพบว่าในัเวอร์ชันัปุ่ัจ้จุ้บันั

ภาพจ้าก facebook.com/EarthquakeTMD

ของ EarthquakeTDM ม่เีม่นัใ้ห้เลื้อกใช้งานัทั�งหม่ด้ 9 เม่นั ้ปุ่ระกอบ

ด้ว้ย (1) แผู้น่ัด้นิัไหว (2) สนึัาม่ ิ(3) แจ้ง้ร้้สกึสั�นัไหว (4) รปุ้่คล้ื�นั (5) 

ระด้ับนั�ำทะเล้ (6) เบอร์โทร (7) วิทยุ (8) คำแนัะนัำ แล้ะ (9) ข่าว

แผู้่นดินไหวิ

เม่ื�อเข้าไปุ่ในัเม่น้ัแผู้่นัด้ิวไหว ท่านัผู้้้อ่านัจ้ะพบข้อม่้ล้ 

แผู้่นัดิ้นัไหวล่้าสุด้ที�เพิ�งเกิด้ขึ�นั โด้ยมี่การระบุสถานัที� วันั เวล้า 

ความ่ลึ้ก แล้ะขนัาด้ โด้ยท่านัผู้้้อ่านัสาม่ารถเลื้อกแหล่้งข้อม่้ล้

ได้้ทั�งหม่ด้ 4 แหล้่ง คือ (1) TMD เปุ่็นัข้อม่้ล้ของกองเฝ่้าระวัง

แผู่้นัดิ้นัไหว กรม่อุตุ่นิัยม่วิทยา (2) GEOFON เป็ุ่นัข้อม่้ล้

จ้าก GFZ German Research 

Center for Geosciences ปุ่ระเทศิ- 

เยอรม่นัี (3) USGS เปุ่็นัข้อม่้ล้

จ้าก U.S. Geological Survey 

(USGS) Earthquake Hazards 

Program สหรัฐ์อเม่ริกา แล้ะ 

( 4 )  E M S C  เ ปุ่็ นั ข้ อ ม่้ ล้ จ้ า ก 

European-Med i te r ranean 

Seismological Centre นัอกจ้ากนัี� 

ท่านัผู้้้อ่านัยังสาม่ารถกด้เข้าไปุ่ด้้

ข้อม่้ล้ในัล้ักษณะแผู้นัที�ได้้อีกด้้วย
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สึนามิ

สำหรับเม่นั้สึนัาม่ิ จ้ะเปุ่็นัช่องทางการเปุ่ิด้เข้าไปุ่ด้้ปุ่ระกาศิ 

สึนัาม่ิที�หนั้าของเว็บไซต่์หนั่วยงานัที�ม่ีการออกปุ่ระกาศิสึนัาม่ิ 

ในัปุ่ระเทศิไทย แล้ะต่่างปุ่ระเทศิ ได้้แก่ (1) ศิ้นัย์เต่ือนัภัยพิบัต่ิ

แห่งชาต่ิ กรม่ปุ่้องกันั แล้ะบรรเทาสาธารณภัย (2) BMKG หรือ 

Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency ปุ่ระเทศิ

อินัโด้นีัเซีย แล้ะ (3) U.S. Tsunami Warning Centers ซึ�งเป็ุ่นั

ขอ้ม่ล้้จ้ากหน้ัาเว็บไซต์่ของ National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) Tsunami Program สหรัฐ์อเม่ริกา

แจ�งรู้้�สึกสั�นไหวิ

เป็ุ่นัเม่นัท้ี�ทางกองเฝ้่าระวงัแผู่้นัด้นิัไหวใช้เป็ุ่นัช่องทางการรบั 

ข้อม่้ล้จ้ากผู้้้ใช้งานัอีกหนัึ�งช่องทาง สำหรับการแจ้้งนัั�นัผู้้้แจ้้งจ้ะ

ระบุชื�อผู้้้แจ้้ง อีเม่ล้ แล้ะหม่ายเล้ขโทรศัิพท์ แต่่จ้ะไม่่ถ้กเปิุ่ด้เผู้ย

ต่่อสาธารณะ ส่วนัข้อม่้ล้ที�จ้ะเปุ่็นัปุ่ระโยชนั์ แล้ะม่ีการเปุ่ิด้เผู้ย 

จ้ะปุ่ระกอบด้้วย ข้อม่้ล้อาคารที�ต่ั�ง สถานัที� วันัที� เวล้า ล้ักษณะ

ความ่รุนัแรงที�ร้้สึกอิงต่าม่ระด้ับ Modified Mercalli Intensity

รู้้ปคลู่น

ทา่นัผู้้อ้า่นัสาม่ารถล้องเปุ่ดิ้เม่นัร้ปุ้่คล้ื�นั เพื�อเขา้ม่าด้ห้นัา้ต่า

ของกราฟัแผู้่นัด้ินัไหวได้้ โด้ยม่ีช่องทางให้ท่านัผู้้้อ่านัเล้ือกด้้กราฟั

จ้าก (1) CHTO เปุ่็นัข้อม่้ล้จ้ากสถานัี IU CHTO จ้ังหวัด้เชียงใหม่่ 

(2) CMMT เปุ่น็ัขอ้ม่ล้้จ้ากด้อยสเุทพ อำเภอเมื่อง จ้งัหวดั้เชยีงใหม่่ 

(3) NAN เปุ่น็ัขอ้ม่ล้้จ้ากฝ่ายนั�ำกอนั อำเภอเชยีงกล้าง จ้งัหวดั้น่ัานั 

(4) KHLT เปุ่็นัข้อม่้ล้จ้ากสถานัีต่รวจ้วัด้แผู้่นัดิ้นัไหวเขื�อนัวชิรา- 

ล้งกรณ์ อำเภอทองผู้าภ้ม่ิ จ้ังหวัด้กาญี่จ้นับุรี (5) RNTT เปุ่็นัข้อม่้ล้

จ้ากสถานัต่รวจ้วัด้แผู่้นัด้ินัไหวระนัอง อำเภอสุขสำราญี่ จ้ังหวัด้

ระนัอง แล้ะ (6) PKDT เปุ่็นัข้อม่้ล้จ้ากเขื�อนับางวาด้ อำเภอกระท้้ 

จ้ังหวัด้ภ้เก็ต่

รู้ะดับันำ�าทะเลู

เนัื�องด้้วยปุ่ระเทศิไทยมี่โอกาสได้้รับผู้ล้กระทบจ้ากสึนัามิ่

จ้ากทางฝ่ั�งทะเล้อันัด้ามั่นัม่ากกว่าทางฝ่ั�งอ่าวไทย (Imamura et al., 

2017; Leelawat et al., 2021) จ้ึงควรม่ีการเต่รียม่ความ่พร้อม่ในั

ด้้านัต่ะวันัต่กของปุ่ระเทศิในัการรับข้อม่้ล้ระด้ับนั�ำทะเล้จ้ากพิกัด้

สำคัญี่ต่า่ง ๆ  ได้แ้ก่ (1) Sabang นัครซาบัง ปุ่ระเทศิอินัโด้นีัเซีย (2) 

Sibolga เมื่องซโิบล้กา ปุ่ระเทศิอินัโด้นีัเซีย (3) Padang เมื่องปุ่าดั้ง 

ปุ่ระเทศิอนิัโด้นัเีซีย (4) Nancowry เกาะนัานัโควร ีหม่้เ่กาะอนััด้าม่นัั 

แล้ะนัิโคบาร์ ปุ่ระเทศิอินัเด้ีย (5) Port Blair เม่ืองพอร์ต่แบล้ร์ 

หม่้่เกาะอันัด้ามั่นั แล้ะนิัโคบาร์ ปุ่ระเทศิอินัเดี้ย แล้ะ (6) Haing 

เกาะไฮ่ง์จ้ี� ปุ่ระเทศิเม่ียนัม่า

เบัอรู้์โทรู้

เม่นั้เบอร์โทรเปุ่็นัการรวม่เบอร์โทรศิัพท์ของหนั่วยงานั

สำคัญี่เกี�ยวกับภัยพิบัติ่ ได้้แก่ กองเฝ้่าระวังแผู่้นัดิ้นัไหว กรม่

อตุุ่นิัยม่วิทยา ศ้ินัยเ์ตื่อนัภยัพิบติั่แห่งชาติ่ กรม่ทรพัยากรธรณ ีกรม่

ปุ่้องกันั แล้ะบรรเทาสาธารณภัย แล้ะสถาบันัการแพทย์ฉุกเฉินั 

แห่งชาต่ิ ที�ท่านัผู้้้อ่านัสาม่ารถกด้โทรออกได้้เล้ย

วิิทยุ

เม่นั้วิทยุเปุ่็นัการเชื�อม่ต่่อไปุ่เปิุ่ด้สต่รีม่ม่ิงของรายการ 

“คยุเฟัื�องเรื�องแผู้น่ัด้นิัไหว” ซึ�งออกอากาศิทางคล้ื�นั AM 1287 MHz 

กรุงเทพฯ ทุกวันัอาทิต่ย์ เวล้า 19.30-20.00 นั.

คำาแนะนำา	แลูะขั้่าวิ

ถา้ทา่นัผู้้อ้า่นักด้เขา้เม่นัค้ำแนัะนัำ จ้ะได้เ้หน็ัวธิกีารปุ่ฏิบิติั่

ต่ัวเม่ื�อเกิด้ภัยพิบัติ่ โด้ยมี่การนัำเสนัอคำแนัะนัำปุ่ระกอบภาพ

การ์ต่้นั ส่วนัเม่นั้ข่าวเปุ่็นัการรวบรวม่ข่าวแผู้่นัด้ินัไหว แล้ะสึนัาม่ิ

จ้าก Google News ม่านัำเสนัอ

บัทสรูุ้ป

แล้ะนีั�กเ็ปุ่น็ัอกีหนัึ�งชอ่งทางที�ท่านัผู้้อ้า่นัจ้ะสาม่ารถต่ดิ้ต่าม่

สถานัการณ์ของภัยแผู้่นัดิ้นัไหว แล้ะสึนัาม่ิได้้ นัอกจ้ากนัี�หาก

ท่านัผู้้้อ่านัม่ีการต่ิด้ต่าม่ช่องทางสื�อสังคม่ออนัไล้นั์อย้่แล้้วก็อาจ้

จ้ะต่ิด้ต่าม่ https://www.facebook.com/EarthquakeTMD แล้ะ/

หรือ https://twitter.com/earthquaketmd ซึ�งเปุ่็นัอีกช่องทางการ

เผู้ยแพร่ข้อม่้ล้ของกองเฝ่้าระวังแผู้่นัด้ินัไหวเช่นักันันัะครับ ผู้้้เขียนั

หวังว่าท่านัผู้้้อ่านั โด้ยเฉพาะท่านัผู้้้อ่านัที�อาศิัยอย้่ในัพื�นัที�เสี�ยงจ้ะ

คอยติ่ด้ต่าม่สถานัการณ์อย้่เสม่อ เพื�อให้ม่ีความ่พร้อม่อย้่ต่ล้อด้

เวล้านัะครับ

คำชี�แจง

ผู้้้ เขียนัม่ีวัต่ถุปุ่ระสงค์ เพื�อให้ท่านัผู้้้อ่ านัได้้ร้้ จั้กกับ

แอปุ่พล้ิเคชันั EarthquakeTMD โด้ยที�ผู้้้เขียนัม่ิได้้ม่ีส่วนัได้้เสียกับ

ผู้้้พัฒนัาครับ




