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รำยงำนกำรเกิดแผ่นดินไหว 
 

โครงข่ำยแม่สรวย อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย  
โครงข่ำยแม่ยม อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่  
โครงข่ำยล ำปำว อ ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์  
จุดศูนย์กลำงกำรเกิดแผ่นดินไหว :  สปป.ลาว อยู่ติดชายแดนไทย บริเวณอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
วัน/เดือน/ปี : วันท่ี 21 พ.ย. 62  เวลำ : 04.03 น.  
พิกัด :  19.421° เหนือ และ 101.333° ตะวันออก  
ขนำด : 5.9 ควำมลึก : 5.00 กิโลเมตร 
ค่ำควำมเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้ : 0.0001572g(ข้อมูลจากสถานีแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โครงข่ายแม่สรวย) 
                                      0.000574g  (ข้อมูลจากสถานีเข่ือนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
                                                           โครงข่ายแม่สรวย) 
และ 
วัน/เดือน/ปี : วันท่ี 21 พ.ย. 62  เวลำ : 06.50 น.  
จุดศูนย์กลำงกำรเกิดแผ่นดินไหว :  สปป.ลาว อยู่ติดชายแดนไทย บริเวณอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
พิกัด :  19.421° เหนือ และ 101.333° ตะวันออก  
ขนำด : 6.4 ควำมลึก : 3.00 กิโลเมตร 
ค่ำควำมเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้ : 0.003358g(ข้อมูลจากสถานีเข่ือนแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โครงข่ายแม่สรวย) 
                                        0.00898g  (ข้อมูลจากสถานีดอยกิ่วแก้ว อ.จุน จ.พะเยา โครงข่ายแม่ยม) 
                                       0.001514g  (ข้อมูลจากสถานีเข่ือนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
                                                            โครงข่ายแม่สรวย) 
และ 
วัน/เดือน/ปี : วันท่ี 21 พ.ย. 62  เวลำ : 09.23 น.  
จุดศูนย์กลำงกำรเกิดแผ่นดินไหว :  บริเวณอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
พิกัด :  19.435° เหนือ และ 101.174° ตะวันออก  
ขนำด : 3.8 ควำมลึก : 8.00 กิโลเมตร 
ค่ำควำมเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้ : 0.000061g(ข้อมูลจากสถานีเข่ือนแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายโครงข่ายแม่สรวย) 
                                         0.0001521g  (ข้อมูลจากสถานีดอยกิ่วแก้ว อ.จุน จ.พะเยา โครงข่ายแม่ยม) 
                                         0.0000995g  (ข้อมูลจากสถานีเข่ือนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่      
                                                                โครงข่ายแม่สรวย) 
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จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณ สปป.ลาว ใกล้ชายแดนไทย-ลาว  บริเวณ 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และ บริเวณ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 21 พ.ย. 62          
กรมชลประทานได้ท าการตรวจสอบข้อมูลค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดิน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นตาม
ตาราง พบว่าบริเวณท่ีต้ังเขื่อนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในจังหวัด น่าน เชียงใหม่ 
เชียงราย แพร่ พะเยา ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่แหลงหลวง เขื่อนแม่ทะลบหลวง 
เข่ือนห้วยแม่ออน เข่ือนแม่จอกหลวง เข่ือนห้วยมะนาว จังหวัดเชียงใหม่ เข่ือนแม่สรวย เข่ือนดอยงู จังหวัดเชียราย อ่าง
เก็บน้ าแม่ถาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานแล้ว  พบว่าจากการออกแบบเขื่อน
ของกรมชลประทานเพื่อรองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากผลการวิเคราะห์ค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดินท่ีเกิดขึ้นมีค่า
น้อย (0.00898g) เมื่อเทียบค่าให้เป็นค่า seismic coefficient (K) แล้วมีค่าประมาณ ครึ่งหนึ่งของค่าความเร่งสูงสุดท่ี
ตรวจวัดได้ (K=0.0044) โดยค่า K กรมชลประทานได้ออกแบบรองรับแผ่นดินไหวในพื้นท่ีประมาณ K=0.1 จึงเป็นค่าท่ี
ตรวจวัดได้น้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อเข่ือนของกรมชลประทาน  

 
 

แผ่นดินไหว ขนาด 5.9 บริเวณ สปป.ลาว เวลา 04.03 น. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 

   
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเข่ือนแม่สรวย                 ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเข่ือนแม่กวง  
จ.เชียงราย วัดค่าความเร่งสูงสุดได้ 0.00115g                      อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่ วัดค่าความเร่งสูงสุดได้ 0.0015 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลำ พิกัด ขนำด 
 

ควำมลึก 
(Km) 

ค่ำอัตรำเร่ง
สูงสุด  
(PGA)  

 

สถำนีตรวจวัด
แผ่นดินไหว 

ระยะห่ำง
จำกจุด

ศูนย์กลำง 
(Km) 

บริเวณที่เกิดเหตุกำรณ์
แผ่นดินไหว 

ละติจูด ลองติจูด 
1 21/11/2562 04:03:55 19.421 101.333 5.9 5 0.001572- MSMS 190 ประเทศลาว 

0.000574 MSMK 238 
- MYKK 130 

0.004511 LPLP 383 
2 21/11/2562 06:50:42 19.456 101.376 6.4 3 0.003358 MSMS 194 ประเทศลาว 

0.001514 MSMK 243 
0.00898 MYKK 134 

0.001665- LPLP 384 
3 21/11/2562 09:23:58 19.435 101.174 3.8 8 0.000613- MSMS 174 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

0.0000995 MSMK 221 
0.0001521 MYKK 113 

-- LPLP 394 
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แผ่นดินไหว ขนาด 6.4 บริเวณ สปป.ลาว เวลา 06.50 น. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 

   
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเข่ือนแม่สรวย                  ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวดอยกิ่วแก้ว  
จ.เชียงราย วัดค่าความเร่งสูงสุดได้ 0.00335g                        อ.จุน จ.พะเยา วัดค่าความเร่งสูงสุดได้ 0.00898g 

 
 

แผ่นดินไหว ขนาด 3.8 บริเวณ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เวลา 09.23 น. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 

     
 

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเข่ือนแม่กวง                  ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวดอยกิ่วแก้ว  
จ.เชียงใหม่ วัดค่าความเร่งสูงสุดได้ 0.00000995g                  อ.จุน จ.พะเยา วัดค่าความเร่งสูงสุดได้ 0.0001521g 

 

 
 

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเข่ือนแม่สรวย                   
จ.เชียงราย วัดค่าความเร่งสูงสุดได้ 0.0000613g                   
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แผนที่แสดงต ำแหน่งที่ต้ังสถำนีกับ บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562 ขนำดต่ำงๆ  


