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บทคัดย่อ
การเปรีย บเทีย บสมการท านายขนาดแผ่น ดิน ไหวของประเทศไทยด้วยโปรแกรมจีนุ พ ล็อ ตมี
วัต ถุประสงค์เพื่อหาสมการคณิ ต ศาสตร์ประเมิน ขนาดแผ่น ดิน ไหวจากรอยเลื่อนมีพ ลังในประเทศไทย
ฟั งก์ชนั และพารามิเตอร์ของสมการคณิตศาสตร์ได้จากการใช้ขอ้ มูลรอยแตกที่ปรากฏบนผิวดินกับขนาด
แผ่น ดิน ไหวที่เ คยเกิดขึ้น ในอดีต ของกลุ่ ม รอยเลื่อ นปั ว และกลุ่ ม รอยเลื่ อ นอุ ต รดิต ถ์ ชุ ดคาสั ่งมี 3 ชุ ด
ประกอบด้ว ยชุ ดค าสั ่งหาค่ าพารามิเตอร์ ชุ ด คาสั ่งพล็อ ตกราฟของสมการและชุ ดค าสั ่งพล็ อ ตกราฟ
เปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อนขนาดแผ่นดินไหว ผลปรากฏว่าได้ค่าพารามิเตอร์ของฟั งก์ชนั สาหรับเขีย น
สมการกาลัง สมการตัวแปรแกมมาสมการ Rodbard สมการลอการิทึมธรรมชาติแ ละสมการพหุ น าม 5
อันดับ กราฟของสมการ Rodbard และสมการลอการิทึมธรรมชาติสอดคล้องกับข้อมูลแผ่นดินไหวที่เคย
เกิดขึน้ ในอดีตมากสุดและคลาดเคลื่อนน้อยสุดสามารถนาไปใช้ประเมินขนาดแผ่นดินไหวในประเทศไทยได้
คาสาคัญ: รอยแตกทีป่ รากฏบนผิวดิน แผ่นดินไหว ฟั งก์ชนั จีนุพล็อต
Abstract
The comparison of the earthquake magnitude equation predictions for Thailand with the
Gnuplot program was performed, aims to find the equation for assessment of earthquake's
magnitude size from the active fault zones in Thailand. Functions and parameters of
mathematical equations were obtained from the fracture surfaces data and the earthquake's
magnitude size which have occurred in the past, the same data set with Pua and Uttaradit scroll
groups. There are 3 instruction sets, including (1) Instruction set to find parameters (2) Instruction
set for equation graphing and (3) Instruction set for size error comparison graphing. The results
show that the parameters of the function for writing the power equation are obtained as well as
Gamma variable equations, Rodbard equations, Natural logarithmic equations and 5th polynomial
equations. The graph of the Rodbard equation and the natural logarithmic equation are
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corresponding to the most recent earthquake data which have occurred in the past with the least
inaccurate for magnitude equation predictions.
Keywords: Surface Rupture Length, Earthquake, Functions, Gnuplot
บทนา
แผ่นดินไหวเป็ นภัยพิบตั ธิ รรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดทั ่วโลกโดยเฉพาะแนววงแหวนไฟซึง่ เป็ นแนวที่
เกิด แผ่ น ดิน ไหวบ่ อ ยที่ สุด แนวนี้ อ ยู่ ต ามขอบมหาสมุ ท รแปซิฟิ กมาถึง หมู่ เกาะสุ ม าตราและประเทศ
นิวซีแลนด์ สาหรับประเทศไทยมีการสารวจและปรับปรุงข้อมูล แผ่น ดิน ไหวหลายครัง้ จากห น่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานด้านการศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นงาน
ด้านการสารวจพื้นที่เพื่อจัดทาแผนที่เสีย่ งภัยด้านสถิตแิ ละรวบรวมข้อมูลการอุบตั ิซ้าของแผ่นดินไหว และ
ด้านลัก ษณะทางกายภาพของรอยเลื่ อ นมี พ ลัง (บุ ร ิน ทร์ เวชบัน เทิ ง , 2532) ส าหรับ การบอกขนาด
แผ่น ดิน ไหวจะใช้ส มการทางคณิ ตศาสตร์ของต่างชาติที่ทาไว้ซึ่งอยู่ในรูปของฟั งก์ชนั ลอการิทึมฐานสิบ
(Mirrashid et al., 2016) โดยทีล่ กั ษณะทางภูมศิ าสตร์กายภาพแตกต่างจากประเทศไทย แม้แต่ในประเทศ
ไทยเองก็ยงั มีสภาพภูมศิ าสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งในทางปฏิบตั ิสามารถวัดขนาดแผ่นดินไหวจากพลังงานที่
ปล่อยออกมาขณะเกิดแผ่นดินไหว พลังงานที่วดั ได้เป็ นพลังงานจลน์ ซึ่งสัมพันธ์กบั แอมพลิจูด (ความสูง)
ของคลื่น ในรูปของสมการลอการิทึมฐานสิบ สมการคณิต ศาสตร์เหล่ านี้ไม่ข้นึ กับลักษณะทางภูมศิ าสตร์
เพราะเป็ นการวัดพลังงานแผ่นดินไหวโดยตรงสามารถนาไปใช้ได้ทุ กที่บนโลกหรือ ดาวดวงอื่น แต่ การ
ทานายขนาดแผ่นดิน ไหวล่ วงหน้ าไม่สามารถใช้ความสูงของคลื่นได้เพราะเหตุการณ์ แผ่น ดิน ไหวยัง ไม่
เกิดขึ้น จึงนิ ย มใช้ความยาวรอยเลื่อนมีพ ลัง เป็ นตัวแปรต้น ในการท านายขนาดแผ่นดิน ไหวโดยอาศัย
ข้อ มู ล การเกิดแผ่น ดิน ไหวในอดีต ที่ม ีการจดบัน ทึ กไว้ (He, Wang & Tao, 2010) แน่ น อนว่า ลักษณะ
สัณฐานแผ่นเปลือ กโลกย่ อ มมีความแตกต่ างกัน สมการความสัม พันธ์ ระหว่างรอยเลื่อ นมีพ ลังกับขนาด
แผ่นดินไหวอาจใช้ได้ดกี บั บริเวณหนึ่งแต่อาจคลาดเคลื่อนกับบริเวณอื่น ๆ บนโลก สมการทางคณิตศาสตร์
เป็ นประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบการเท่ากันของสองตัวแปรได้แก่ ตัวแปรต้น หรือตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม อาจกล่าวง่าย ๆ ได้วา่ เปรียบเทียบการเท่ากันของของสองสิง่ ตัวแปรต้นอยู่ดา้ นขวามือ
ของสมการถูกเขีย นในรูปของฟั งก์ช นั ซึ่งมีห ลายรูปแบบ จึงนิ ย มเรีย กชื่อ สมการตามชื่อ ฟั งก์ช ั น่ นัน้ ๆ
และด้านซ้ายมือเป็ นตัวแปรตาม เช่น สมการเส้นตรง ตัวแปรต้นเขียนในรูป ฟั งก์ชนั เส้นตรง y  mx  b
เมื่อ y แทนตัวแปรตาม x แทนตัวแปรต้น m แทนความชันและ b เป็ นจุดตัดบนแกน y ยังมีสมการอื่น ๆ
อีก ได้แก่ สมการพหุ น าม สมการกาลัง สมการลอการิทึม ธรรมชาติ สมการตัวแปรแกมมา และสมการ
Rodbard ฯลฯ เป็ นต้น
ในการศึกษาเพื่อหาสมการทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับลักษณะภูมศิ าสตร์ ของประเทศไทย
โดยมีสมมติฐานว่าลักษณะทางภูม ิศาสตร์ของประเทศในแต่ ล ะภาคไม่ม ีความแตกต่ างกัน และขนาด
แผ่ น ดิน ไหวมีค วามสัม พัน ธ์ กบั ความยาวรอยเลื่อ นมีพ ลัง โดยการรวบรวมเหตุ การณ์ การที่ เ คยเกิด
แผ่น ดิน ไหวในประเทศไทย มุ่งเก็บข้อมูลเฉพาะความยาวรอยเลื่อนมีพ ลัง กับขนาดแผ่น ดิน ไหวและใช้
โปรแกรมจีนุ พล็อต (Gnuplot) เป็ นเครื่องมือ พล็อตกราฟจากข้อมูล แผ่น ดิน ไหวที่เคยเกิดขึ้น ในอดีตกับ
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กราฟที่พล็อตจากสมการคณิ ตศาสตร์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกัน หวังว่าจะได้สมการทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมสาหรับทานายขนาดแผ่นดินไหวในประเทศไทย เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการบรรเทาภัยพิบตั จิ าก
แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ ให้มผี ลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน และประเทศชาติน้อยทีส่ ดุ
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ หาค่าพารามิเตอร์ข องสมการทางคณิ ต ศาสตร์ที่สอดคล้องกับข้อมูล แผ่น ดินไหวที่เคย
เกิดขึน้ ในอดีตของกลุ่มรอยเลื่อนปั ว และกลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์
2. เพื่อเปรียบเทียบกราฟทีไ่ ด้จากสมการคณิตศาสตร์ชนิดต่าง ๆ ซึง่ พล็อตด้วยโปรแกรมจีนุพล็อต
3. เพื่อเสาะหาสมการทางคณิตศาสตร์ทเี่ หมาะสมทานายขนาดแผ่นดินไหวของประเทศไทย
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. วัสดุอปุ กรณ์
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อ มูล ในการวิจ ัย เป็ น โปรแกรม Gnuplot ที่พ ัฒ นาโดย Thomas
Williams, Colin Kelley ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1986 และพัฒนาเรือ่ ยมาอีกหลายรุน่ (Crawford, 2018) ผูว้ จิ ยั ใช้รุ่น
ที่ 5 ซึ่งเป็ นรุน่ ปั จจุบนั ข้อดีของโปรแกรมนี้คอื แจกจ่ายฟรีและประมวลผลได้ทุกแพลตฟอร์ม โปรแกรมรุ่น
นี้ Ethan A Merritt เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาหลักร่วมกับนักโปรแกรมเมอร์จากทั ่วโลก
2. ขันตอนการวิ
้
จยั
รวบรวมข้อมูลการประเมินขนาดแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนปั วและกลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ที่
นาเสนอโดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม และภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรมทรัพยากรณี, 2554) นาข้อมูลมาสังเคราะห์
และจัดเรีย งลาดับตามความยาวรอยเลื่อ นมีพ ลังกับขนาดแผ่น ดิน ไหวที่เคยเกิดขึ้น ในอดีต ข้อ มูล ถู ก
ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม Gnuplot (Janert, 2016) มีชดุ คาสั ่ง 3 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
ชุดคาสั ่งที่ 1
บรรทัด 1 กาหนดฟั งก์ชนั ทีใ่ ช้ ผูว้ จิ ยั ได้สารวจฟั ง ก์ชนั สาหรับสมการคณิตศาสตร์ พบว่ามีฟังก์ชนั
5 ชนิด สอดคล้องกับข้อมูล ได้แก่
ฟั งก์ชนั กาลัง :

f ( x)  axb

ฟั งก์ชนั ตัวแปรแกมมา :

f ( x )  a ( x  b) c e

ฟั งก์ชนั Rodbard :

f ( x)  d 

ฟั งก์ชนั ลอการิทมึ ธรรมชาติ :



( x a )
d

ad
b

x
1  
c
f ( x)  a  b ln( x  c)
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ฟั งก์ชนั พหุนาม 5 อันดับ :
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f ( x)  a  bx  cx 2  dx 3  ex 4  fx 5

บรรทัด 2 หาค่าพารามิเตอร์ทเี่ หมาะสม ด้วยคาสั ่ง fit f(x) “ชือ่ ไฟล์ขอ้ มูล” via a, b, …..
ชุดคาสั ่งที่ 2
กาหนดค่าต่าง ๆ บนแกน x หรือแนวราบเป็ นค่ารอยแตกทีป่ รากฏบนผิวดิน (ความยาวรอยเลื่อน
มีพลัง) และแกน y หรือแนวดิง่ เป็ นขนาดแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยคาสั ่ง set บรรทัดสุดท้าย
จึงสั ่งพล็อตกราฟจากข้อมูลและกราฟจากสมการคณิตศาสตร์ทงั ้ 5 ชนิด ด้วยคาสั ่ง plot
ชุดคาสั ่งที่ 3
พล็อตกราฟเปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อนของสมการชนิดต่าง ๆ ให้อยู่ในกราฟกรอบเดียวกัน ค่านี้
เป็ นผลต่างระหว่างขนาดแผ่นดินไหวทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตกับขนาดแผ่นดินไหวจากสมการ
ผลการวิ จยั
ผลการเรียงลาดับตามความยาวรอยเลื่อนมีพลังกับขนาดแผ่นดินไหวทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตจะได้
จานวนข้อมูลจานวน 18 คูล่ าดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขนาดแผ่นดินไหวสูงสุดทีเ่ คยเกิดในอดีตของกลุ่มรอยเลื่อนปั วและกลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์
คูท่ ี่ ความยาวรอยเลื่อน ขนาดแผ่นดินไหว
คูท่ ี่ ความยาวรอยเลื่อน
ขนาด
(กิโลเมตร)
(ริกเตอร์)
(กิโลเมตร)
แผ่นดินไหว
(ริกเตอร์)
1
2
5.43
10
12
6.33
2
4
5.78
11
13
6.37
3
5
5.89
12
14
6.41
4
6
5.98
13
15
6.44
5
7
6.06
14
19
6.51
6
8
6.13
15
18
6.54
7
9
6.19
16
20
6.59
8
10
6.24
17
22
6.64
9
11
6.29
18
23
6.66
เมือ่ พิจารณาตารางที่ 1 พบว่ามีแนวโน้มไปทางเดียวกันคือเมือ่ ความยาวรอยเลื่อนเพิม่ ขึน้ แล้ว
ขนาดแผ่นดินไหวเพิม่ ขึน้ ด้วย
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ผลการใช้ชดุ คาสั ่งที่ 1 ได้คา่ พารามิเตอร์ของฟั งก์ชนั สาหรับเขียนสมการคณิตศาสตร์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของสมการคณิตศาสตร์
ชนิดของสมการคณิตศาสตร์
พารามิเตอร์
กาลัง
Rodbard ตัวแปรแกมมา ลอการิทึมธรรมชาติ พหุนาม 5 อันดับ
a
5.15527
-3.3694
-12.4151
5.07464
4.89743
b
0.0823782 0.103844
1.54653
0.505759
0.332707
c
12.5812
0.557663
-0.0202545
-0.0370501
d
16.0818
66.0518
0.00241633
e
-8.01359e-05
f
1.04685e-06
จากตารางเป็ น ข้อ มู ล ค่าพารามิเตอร์ข องสมการคณิ ต ศาสตร์ที่ไ ด้จ ากการประมวลผลโดย
โปรแกรม Gnuplot ด้วยชุดคาสั ่งที่ 1 โดยการวนซ้าจนกว่าค่าทีไ่ ด้จะเข้าใกล้ขอ้ มูลของกรมทรัพยากรธรณี
แล้วนาสมการคณิตศาสตร์ไปพล็อตกราฟด้วยชุดคาสั ่งที่ 2 ได้ ดังภาพที่ 1 แสดงเส้นโค้งของกราฟสมการ
คณิตศาสตร์ทงั ้ 5 ชนิดกับขนาดแผ่นดินไหวทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต

ภาพที่ 1 เส้นโค้งของกราฟสมการคณิตศาสตร์ทงั ้ 5 ชนิดกับขนาดแผ่นดินไหวทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต
จากภาพที่ 1 พบว่าเส้นกราฟของสมการตัวแปรแกมมาหลุดออกมาจากข้อมูลชัดเจนในช่วงต้น
และช่วงปลายของกราฟ สาหรับสมการกาลัง สมการ Rodbard สมการลอการิทึมธรรมชาติ และสมการ
พหุนามนามเส้นโค้งของกราฟทับซ้อนกันมีเพียงช่วงต้นกราฟของสมการพหุนามเท่านัน้ ทีแ่ ยกออกมา เพื่อ

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี ท่ี 12 ฉบับที่ 15 มกราคม - มิถุนายน 2563

35

ความสะดวกในการเปรียบเทีย บสมการคณิ ต ศาสตร์ จึงเปรีย บเทีย บสมการคณิ ต ศาสตร์จากค่าความ
คลาดเคลื่อ นได้ ดัง ภาพที่ 2 แสดงการเปรีย บเที ย บความคลาดเคลื่อ นขนาดแผ่น ดิน ไหวของสมการ
คณิตศาสตร์

ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนขนาดแผ่นดินไหวของสมการคณิตศาสตร์ทงั ้ 5 ชนิด
จากภาพที่ 2 สมการตัวแปรแกมมาคลาดเคลื่อนมากสุด รองลงมาเป็ นสมการกาลัง สมการพหุนาม
5 อันดับ และสมการ Rodbard กับสมการลอการิทึมธรรมชาติคลาดเคลื่อนเท่ากัน ตามลาดับจึงสามารถใช้
สมการ Rodbard หรือ สมการลอการิทมึ ธรรมชาติประเมินขนาดแผ่นดินไหวในประเทศไทยได้
อภิ ปรายผลการวิ จยั
สมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการพล็อตกราฟด้วยโปรแกรม Gnuplot พบว่ามีสมการ 5 ชนิด ได้แก่
สมการพหุ นาม 5 อันดับ สมการกาลัง สมการลอการิทึมฐานธรรมชาติ สมการ Rodbard และสมการตัว
แปรแกมมา ซึง่ สามารถนามาเขียนเป็ นสมการทานายขนาดแผ่นดินไหวได้ โดยนามาพล็อตกราฟหาค่าที่
เหมาะสมของแต่ ละสมการ ปรากฏว่าสมการกาลังและสมการตัวแปรแกมมามีค่าคลาดเคลื่อนมากกว่า
สมการพหุน าม 5 อันดับ สมการลอการิทึม ฐานธรรมชาติ และสมการ Rodbard อย่ างชัดเจน จากการ
พล็อตกราฟด้วยสมการทัง้ 5 โดยตัดสมการทีม่ คี า่ คลาดเคลื่อนมากออกไป 2 ชนิดได้แก่ สมการกาลังและ
สมการตัวแปรแกรมมา ปรากฏว่าสมการพหุนาม 5 อันดับ ใช้ได้ดที ี่ความยาวรอยเลื่อนมีพลังมากกว่า 7
กิโลเมตร ขึน้ ไป สาหรับสมการลอการิทมึ ฐานธรรมชาติและสมการ Rodbard ใช้ได้ดที ุกช่วงความยาวรอยเลื่อน
การพล็อ ตกราฟด้ว ยสมการคณิ ต ศาสตร์ม ีข ้อ จ ากัด เพราะนิ ย ามของสมการคณิ ต ศาสตร์จ ะ
กาหนดให้ x  0 เพราะเป็ นกรณี ที่มปี ั ญ หามากโดยเฉพาะการคูณ การหาร และการยกกาลัง เป็ นต้น
ซึง่ ข้อมูลที่ใช้ความยาวรอยเลื่อนมีพลังจานวน 18 รอยที่มคี วามยาวตัง้ แต่ 2 – 23 กิโลเมตร ถ้าพิจารณา
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จากการที่ไม่ม ีรอยเลื่อ นจะไม่มแี ผ่น ดิน ไหวแล้วเลขคู่ลาดับ ( x, y )  (0, 0) ไม่สามารถพล็อตกราฟได้
ดัง นัน้ จึง เลือ กใช้ค่าที่ เข้าใกล้ศูน ย์ ที่สุ ด ซึ่ง ของโปรแกรม Gnuplot เท่ ากับ 1 x 10-8 (1e-008) จึง จะได้
ค่าพารามิเตอร์ของสมการ
สมการลอการิทมึ ฐานธรรมชาติ จานวนข้อมูล 18 คู่ลาดับ มีพารามิเตอร์ a1, b1 และ c1 เท่ากับ
5.07464, 0.505759 และ -0.0202545 ตามลาดับ ถ้าเพิ่มคูล่ าดับ (0,0) ข้อมูลจะเป็ น 19 คูล่ าดับ มีพารามิเตอร์
เป็ น a2, b2 และ c2 เท่ า กับ 5.07961, 0.504162 และ 4.21147e-005 ตามล าดับ โดยเมื่อ พิ จ ารณา
เลขนัยสาคัญ ของขนาดแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีเพียง 3 ตัว พบว่าค่าพารามิเตอร์ไม่มคี วาม
แตกต่าง สมการ Rodbard จานวนข้อมูล 18 คูล่ าดับ มีพารามิเตอร์ a1, b1, c1 และ d1 เท่ากับ -3.3694,
0.103844, 12.5812 และ 16.0818 ตามล าดับ เมื่ อ เพิ่ ม คู่ ล าดับ (0,0) ข้ อ มู ล จะเป็ น 19 คู่ ล าดับ มี
พารามิเตอร์เป็ น a2, b2, c2 และ d2 เท่ ากับ -0.538947, 0.155788, 5.63168, และ 12.4414 ตามลาดับ
พบว่าค่าพารามิเตอร์ 2 ตัวแรก เพิ่มขึ้น 2 หลัก แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่าไม่ม ีความแตกต่ างอย่างมี
นัยสาคัญ
โดยสมการลอการิทึม ฐานธรรมชาติ ที่ได้ส อดคล้อ งกับ สมการท านายขนาดแผ่น ดิน ไหวชนิ ด
ลอการิทึ ม ธรรมชาติ ข อง Anderson, Wesnousky และ Stirling (1996) และ Wells และ Coppersmith
(1994) ซึ่งเป็ นสมการที่นิยมใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแผ่นดิน ไหวกับลักษณะของ
รอยเลื่อนทีม่ พี ลัง แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ของสมการทานายขนาดแผ่นดินไหวชนิดลอการิทมึ ธรรมชาติ
สมการทานายขนาดแผ่นดินไหวชนิดลอการิทมึ ธรรมชาติ
พารามิเตอร์ Anderson, Wesnousky & Stirling Wells & Coppersmith
ผลงานวิจยั นี้
(1996)
(1994)
a
5.12
4.38
5.07464
b
0.503782
0.647099
0.505759
c
-0.0202545
สรุปผลการวิ จยั
การท านายขนาดแผ่ น ดิน ไหวในประเทศไทย สามารถใช้ส มการลอการิทึ ม ธรรมชาติ แ บบ
พารามิเตอร์ 3 ตัวได้ ดังสมการ
ML  a  b ln( x  c)

เมื่ อ ML แทนขนาดแผ่ น ดิน ไหวท้ อ งถิ่ น (ริก เตอร์) x แทนความยาวรอยเลื่ อ นมีพ ลั ง
(กิโลเมตร) a, b และ c เป็ นพารามิเตอร์ มีคา่ 5.07464, 0.505759 และ -0.0202545 ตามลาดับ
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หรือใช้สมการ Rodbard ซึง่ เป็ นสมการพารามิเตอร์ 4 ตัว แทนได้ดงั สมการ
ML  d 

ad
x
1  
c

b

เมื่อ ML แทนขนาดแผ่ น ดิน ไหวท้ อ งถิ่ น (ริก เตอร์ ) x แทนความยาวรอยเลื่อ นมีพ ลัง
(กิโลเมตร) a, b, c และ d เป็ นพารามิเตอร์ มีคา่ -3.3694, 0.103844, 12.5812 และ 16.0818 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาสมการลอการิทึมธรรมชาติ หรือสมการ Rodbard ที่ได้ไปทานายขนาดแผ่นดินไหวใน
ประเทศไทยกับรอยเลื่อนมีพลังอื่น ๆ
2. สร้างสมการขึ้น มาใหม่ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยของสมการโดยใช้สมการลอการิทึมธรรมชาติร่วมกับ
สมการ Rodbard เป็ นสมการพื้นฐาน
3. สมการที่สร้างขึน้ เป็ นสมการทีใ่ ช้เฉพาะรอยเลื่อนปั วกับอุตรดิตถ์เท่านัน้ ซึง่ ถ้านาไปใช้ในกับ
รอยเลื่อนอื่น ควรต้องศึกษาตัวแปรเพิม่ เติม
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ัย นี้ ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากเงิน รายได้ สาขาวิ ช าฟิ สิก ส์ และวิ ท ยาศาสตร์ ท ั ว่ ไป
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