
ปีที่: - ฉบับที่: 26673
วันที่: อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565
Section: First Section/TEENZONE-เด็ก-บทความ

หน้า: 12(กลาง)

คอลัมน์: Activity for FUN: ทักษะสร้างสรรค์ใหม่

รหัสข่าว: C-221023004016(23 ต.ค. 65/02:08) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 12.79 Ad Value: 23,022 PRValue : 69,066 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26674
วันที่: จันทร์ 24 ตุลาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม

หน้า: 7(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวปักหมุด: เติมความรู้นักวิทยุรุ่นใหม่

รหัสข่าว: C-221024035081(23 ต.ค. 65/06:27) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 15.85 Ad Value: 15,057.50 PRValue : 45,172.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23652
วันที่: จันทร์ 24 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-221024039093(23 ต.ค. 65/06:46) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 67.94 Ad Value: 67,940 PRValue : 203,820 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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Ad Rate: 1,000
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วช. – สกสว. – อว. หนุนงานวิจัยรับมือภัยธรณีพิบัติ ลดความเสี�ยง ลดสูญเสีย

Social sharing

วช. – สกสว. – อว. หนุนงานวิจัยรบัมอืภัยธรณพีบิติั ลดความเสี�ยง ลดสูญเสยี

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สาํนักงานการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกองทนุส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทนุวิจัยโครงการการ

สรา้งแบบจําลองระบบธรณแีปรสัณฐานของประเทศไทย เพื�อประเมนิสภาวะความเค้นของธรณภีาคและความเสี�ยงแผน่ดินไหว ภายใต้ชุดโครงการลดภัยพบิติัจากแผน่ดินไหวในประเทศไทย และโครงการการศกึษาแหล่งกําเนิดแผน่ดินไหวของประเทศไทย และ

การกําหนดตําแหน่งและประเมนิผลกระทบของรอยเลื�อนที�ซอ่นตัวในเขตเมอืงจากการตรวจวัดแผน่ดินไหว
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รองศาสตราจารย ์ดร.ภาสกร ปนานนท์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เป�ดเผยว่า แผน่ดินไหวจังหวัดแพรเ่กิดในบรเิวณที�มกีลุ่มรอยเลื�อนมพีลังเถินพาดผา่น ซึ�งเคยเกิดแผน่ดินไหวมาแล้วหลายครั�ง เช่น แผน่ดินไหวขนาด 5.0 ที�อําเภอ

รอ้งกวาง จังหวัดแพร ่ในป� 2538 และแผน่ดินไหวขนาด 2-3 ในช่วงป� 2560-2562 ที�อําเภอสอง จังหวัดแพร ่หา่งจากแผน่ดินไหวป�จจุบนัไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ส่วนแผน่ดินไหวที�จังหวัดเชยีงใหมเ่กิดในบรเิวณที�มกีลุ่มรอยเลื�อนมี

แมท่าพาดผา่น ซึ�งมแีผน่ดินไหวมาโดยตลอดโดยเฉพาะในพื�นที�จังหวัดเชยีงใหม ่แผน่ดินไหวครั�งสําคัญมขีนาด 5.1 ที�อําเภอแมร่มิ จังหวัดเชยีงใหมเ่มื�อป� 2549 สรา้งความเสยีหายเป�นบรเิวณกว้าง

ศาสตราจารย ์ดร.เป�นหนึ�ง วานิชชัย แหง่สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี กล่าว่า ฝ�� งตะวันตกของประเทศไทยตั�งแต่จังหวัดแมฮ่่องสอนลงมามรีอยเลื�อนที�มพีลังมาก แมจ้ะสะสมพลังงานช้าแต่มศีกัยภาพทําใหส้ามารถทําใหเ้กิดแผน่ดินไหวได้สูงถึง 7 รกิเตอร ์คณะ

วิจัยจึงได้นําขอ้มลูมาแปลงเป�นแผนที�เสี�ยงภัยเพื�อหามาตรการรองรบัที�เหมาะสม เช่น ออกแบบอาคารใหต้้านทานแผน่ดินไหว จํากัดพื�นที�ควบคมุ 10 จังหวัดตั�งแต่อาคาร 3 ชั�นขึ�นไป บงัคับใช้อาคารสาธารณะ อาคารสําคัญ อาคารเก็บวัสดอัุนตราย และอาคาร

ทั�วไปที�สงูเกิน 15 เมตร หลังเกิดแผน่ดินไหวครั�งใหญข่นาด 6.3 ที�จังหวัดเชยีงรายเมื�อป� 2557 เป�นเหตใุหอ้าคารถล่มกว่าหมื�นหลังทั�งบา้น วัด โรงเรยีน คณะวิจัยได้เข้าไปเสรมิกําลังด้วยโครงสรา้งเหล็กใหโ้รงเรยีนนํารอ่ง 7 โรงเรยีน ใช้งบประมาณ 1 ใน 7 ของการ

สรา้งใหม ่ภายใต้ความรว่มมอืของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไทย รวมทั�งมหาวิทยาลัยนานยาง ประเทศสิงคโปร ์และหน่วยงานของไต้หวัน



ทางด้าน รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีพนัธ์ อรธรรมรตัน์ นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล กล่าวว่า แผน่ดินไหวที�จังหวัดเชยีงใหมม่รีะยะทางหา่งจากอาคารโรงพยาบาลในเขตอําเภอเมอืงประมาณ 15 กิโลเมตรจากการวิเคราะหส์ัญญาณการโยก

ตัวของอาคารที�ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ราคาประหยดั ซึ�งคณะวิจัยได้ติดตั�งไว้ภายในอาคารโรงพยาบาล พบว่าค่าความเรง่ที�ตรวจวัดได้บง่ชี�ว่าอาคารมกีารสั�นสะเทือนที�มคีวามรุนแรงพอที�ประชาชนที�อยูใ่นอาคารอาจจะรูส้ึกการสั�นสะเทือนได้ แต่ยงัไมถึ่งระดับที�

จะทําใหเ้กิดความเสยีหายแก่อาคารได้ ทั�งนี�คณะทีมวิจัยพยายามพฒันาระบบที�สามารถประเมนิความปลอดภัยของอาคารสําหรบัการใหข้้อมลูผูใ้ช้งานอาคารเกิดความมั�นใจ และสามารถใช้งานอาคารได้ทันทีหลังเกิดเหตกุารณ์ภัยแผน่ดินไหว

สาํหรบัชุดโครงการลดภัยพบิติัจากแผน่ดินไหวในประเทศไทย และโครงการการศกึษาแหล่งกําเนิดแผน่ดินไหวของประเทศไทย และการกําหนดตําแหน่งและประเมนิผลกระทบของรอยเลื�อนที�ซอ่นตัวในเขตเมอืงจากการตรวจวัดแผน่ดินไหว ม ีศาสตราจารย์

ดร.นคร ภู่วโรดม แหง่คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เป�นหวัหน้าโครงการ ซึ�งได้รบัการสนับสนุนจาก วช. ภายใต้กองทนุส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม
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