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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

มองเหตุการณแผนดินไหวจากคําสอนอิสลาม 
 
-บทนํา 
-การเกิดแผนดินไหวตามหลักวิทยาศาสตร 
-การเกิดแผนดินไหวในทัศนะอิสลาม 
-แผนดินไหวคือบทลงโทษจากพระเจา 
-แผนดินไหวเกิดจากน้ํามือของมนุษย 
-แผนดินไหวคือสัญญาณวันสิ้นโลก 
-สรุป 
 
บทนํา 
 เหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นนอกชายฝงทะเลแปซิฟกใกลกับประเทศญี่ปุนขนาดความ
รุนแรง 8.9 ริกเตอร มีผลทําใหเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญสูงประมาณ 10 เมตร เคลื่อนที่ดวย
ความเร็วประมาณ 800 กิโลเมตรตอชั่วโมง สึนามิดังกลาวซัดคลื่นเขาชายฝงประเทศญี่ปุนทําให
เกิดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินอยางมากมายตามมา เหตุการณดังกลาวนี้เปนเหตุการณที่
หลายฝายไมเคยคาดคิดมากอนวาจะเกิดขึ้นและรุนแรงถึงเพียงนี้หลังจากที่สึนามิไดเคยทําลาย
ชีวิตผูคนและทรัพยสินตางๆอยางมากมายมาแลวในเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ดร.มิชิโอะ อาชิซึ
เมะ ผูเชี่ยวชาญแผนดินไหวของประเทศญี่ปุนกลาววา กอนหนานี้คณะกรรมการติดตาม
แผนดินไหวในญี่ปุน คาดการณไววาจะเกิดแผนดินไหว ขนาดไมเกิน 8 ริคเตอร บริเวณชายฝงนอก
เมืองเซนได ในอีก 30 ปขางหนา นับวาการเกิดแผนดินไหวครั้งนี้เหนือความคาดหมาย (ขอมูลจาก 
http : // www .matichon.co.th/news)  

เมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหวที่ทําใหเกิดความสูญเสียตามมาอยางมากมายเชนนี้ข้ึน ทํา
ใหผูคนหลายๆคน รัฐบาลหลายๆ ประเทศมีความตระหนักและมีการถกเถียงกันในประเด็น
ดังกลาวในวงกวางมากขึ้น มีบางคนเขียนบทความดวยหัวขอที่วา ฤานี่คือสัญญาณวันสิ้นโลก 
บางคนกลับใหความสนใจ เมื่อกลาวถึงวันสิ้นโลกซึ่งกอนหนานี้ผูคนไมใหความสนใจมากนัก หนํา
ซ้ํายังปฏิเสธและไมมีความเชื่อใดๆ กับเร่ืองนี้ นั่นอาจจะเปนเพราะไดรับอิทธิพลมาจากหนังฝร่ังที่มี
บทเกี่ยวกับวันสิ้นโลก โดยเฉพาะหนังเรื่อง น้ําทวมโลก วันสิ้นโลก 2012 และเรื่องอื่นๆ แตเมื่อเกิด
เหตุการณแผนดินไหวที่ทําใหเกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในครั้งนี้ ทําใหกรอบการสนทนาไมจํากัด
เฉพาะในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพียงเทานั้น แตยังไดมีการเชื่อมโยงในเรื่องของ
แผนดินไหวเขากับมิติของศาสนา เพราะฉะนั้น เราลองมาดูวา ศาสนาอิสลามมีทัศนะและมี
ความเห็นในเรื่องนี้วาอยางไร และศาสนาอิสลามไดพูดถึงแนวโนมแผนดินไหวในอนาคตอยางไร
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บาง กอนที่เราจะกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เรามาดูสาเหตุของการเกิดแผนดินไหวตาม
หลักวิทยาศาสตรวาเปนอยางไร 
 
การเกิดแผนดินไหวตามหลักวิทยาศาสตร 

แผนดินไหว คือ ปรากฏการณที่แผนเปลือกโลกเกิดการสั่นสะเทือน เนื่องมาจากการ
เลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก ซึ่งมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. การขยายตัวและหดตัวของเปลือกโลกไมเทากัน 
กอใหเกิดแรงดันซึ่งสงผลกระทบตอรอยแยกในชั้นหิน และรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก

ทําใหแผนเปลือกโลกสั่นสะเทือน ซึ่งบางครั้งอาจเคลื่อนที่ชนกัน บางครั้งอาจทรุดตัวหรือยุบตัวลง 
แรงกระทบกระแทกนี้สงอิทธิพลไปยังบริเวณรอบๆ ซึ่งคือแผนดินไหว 
 

 
 
 
2. การเคลื่อนที่ของหินหนืดหรือแมกมา 
กอนและหลังการระเบิดของภูเขาไฟ แมกมาจะเคลื่อนที่อยางรุนแรงจึงเกิดแผนดินไหว 

เมื่อเกิดแผนดินไหวจะเกิดคลื่นแผนดินไหวออกไปรอบบริเวณจุดกําเนิดแผนดินไหว คลื่น
นี้จะเคลื่อนที่ผานหินพื้นดินไดดี การวัดความสั่นสะเทือนของแผนดินไหวใชเครื่องมือที่เรียกวา 
ไซสโมกราฟ (seismographs) 
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รูปการเคลื่อนที่ของหินหนืด 

การวัดความสั่นสะเทือนมีมาตราวัดอยู 2 มาตรา คือ ริคเตอร และ เมอแคลลี่ 
ผลกระทบของการเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง คือ เปลือกโลกโคงงอ แผนดินถลม เกิดคลื่นขนาด
ใหญใน ทะเล เขื่อน ถนน รางรถไฟ ทอประปา สายไฟฟา โทรศัพท สายเคเบิลถูกทําลายหมด รูป
ปน ตึกสูงๆ อาคารบานเรือนพังเสียหาย คน สัตว ตายเปนจํานวนมาก 

แผนดินไหวอาจเกิดระดับที่ไมรุนแรงหรือรุนแรง และพบวาบริเวณรอยตอระหวาง
แผนเปลือกโลกมีโอกาสไดรับผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหวมากกวาบริเวณอื่นๆ (ขอมูลจาก
เว็บไซต http://variety.teenee.com/science/1978.html) 

เมื่อแผนดินไหวเกิดขึ้นในทะเลก็สามารถทําใหเกิดคลื่นตามมาหรือที่เรียกวาสึนามิได ยิ่ง
แผนดินไหวมีความรุนแรงมากขึ้นเทาไหร ความเปนไปไดที่จะทําใหเกิดสึนามิรุนแรงมีมากขึ้น
เทานั้น 

คลื่นสึนามิ (Tsunami)  หมายถึง  คลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรดวยความเร็วสูง
มาก และมีพลังรุนแรง สามารถเคลื่อนที่ไปไดเปนระยะทางไกลๆ เมื่อเคลื่อนที่เขาสูบริเวณชายฝง
จะทําใหเกิดเปนคลื่นขนาดใหญมากที่เรียกกันวา คลื่นยักษ กอใหเกิดความเสียหายอยางใหญ
หลวงตอชีวิตและทรัพยสินของผูคนที่อาศัยอยูตามบริเวณชายฝง คลื่นชนิดนี้จึงแตกตางจากคลื่น
ธรรมดาที่เกิดจากแรงลมพัดผานเหนือพื้นผิวน้ําในทองทะเล คําวา  tsunami มาจาก
ภาษาญี่ปุน แปลวา คลื่นอาวจอดเรือ (Harbour Waves)  ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณชายฝงของประเทศ
ญ่ีปุนที่เปนอาวจอดเรือทางดานมหาสมุทรแปซิฟก มักไดรับภัยจากคลื่นชนิดนี้อยูบอยๆ จึง
เรียกชื่อเชนนั้น ตอมาชื่อนี้ไดนําไปใชแพรหลายจนเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไป สําหรับประเทศไทย
ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติศัพทของคําวา Tsunami เปนภาษาไทยวา คลื่นสึนามิ (ขอมูลจาก
เว็บไซต http://guru .sanook.com /enc_preview.php?id=1225) 

นอกจากแผนดินไหวจะเกิดขึ้นอันมีผลมาจากความเปนไปตามธรรมชาติตามที่กลาวมา 
แผนดินไหวก็ยังเกิดขึ้นอันมีผลมาจากกระทําของมนุษยอีกดวย นั่นก็คือ แผนดินไหวอาจจะเกิดขึ้น
อันมีสาเหตุมาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียรใตทองทะเลและการทําเหมืองแร ซึ่งสาเหตุอันหลังนี้
เกิดขึ้นมาจากการกระทําของมนุษย แตจะมีใครสักกี่คนที่รูวา ทั้งแผนดินไหวที่เกิดขึ้นมาจาก
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สาเหตุการทดลองระเบิดนิวเคลียรหรือการทําเหมืองแรและแผนดินไหวที่เกิดขึ้นมาจากความ
เปนไปตามธรรมชาติตามที่กลาวมาขางตนลวนแลวมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษยทั้งสิ้น 
เราลองมาดูขอมูลตอไปนี้เราจึงจะรูวา  ทําไมถึงเปนเชนนั้น 

   
การเกิดแผนดินไหวในทัศนะอิสลาม 
 ศาสนาอิสลามไมไดปฏิเสธถึงสาเหตุของการเกิดแผนดินไหวตามหลักวิชาการ
วิทยาศาสตร  หากแตศาสนาอิสลามสงเสริมใหเรียนรูถึงทุกสิ่งทุกอยาง เรียนรูปรากฏการณตางๆ 
ตามธรรมชาติ รวมถึงการเกิดแผนดินไหวดวยเชนกัน เพราะปรากฏการณตางๆ คือ ส่ิงที่อัลลอฮฺ 
ตะอาลา ทรงใหบังเกิดและพระองคไดทรงกําหนดปรากฏการณทุกอยางตามเหตุและผลที่ไดวาง
เอาไว อัลลอฮฺ ตะอาลาไดตรัสในอัลกุรอานวา 

ا َولَمْ  ً َ رِْض َولَْم َفتَِّخْذ َو
َ
َماَواِت َواْأل ُ ُملُْك السَّ َ ِي 

َّ يٌك  ﴿ا ُ رَشِ َّ يَُكن 
ءٍ  ْ َ رَهُ  يِف الُْملِْك وََخلََق لُكَّ   ﴾٢ :﴿الفرقان ًرا﴾َيْقِدي َفَقدَّ

“พระองคเปนผูครอบครองบรรดาชั้นฟาและแผนดิน และพระองคจะไมต้ังผูใด
เปนบุตร และสําหรับพระองคนั้น ไมมีหุนสวนรวมกับพระองคในการครอง
อํานาจ และพระองคทรงใหบังเกิดทุกสิ่ง แลวทรงกําหนดมันใหเปนไปตามกฎ
สภาวะ” (อัล-ฟุรกอน : 2) 

  
การเรียนรูปรากฏการณตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกมนุษยหรือเพื่อออก

หางและปองกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณเหลานั้น เปนสิ่งที่อนุญาตในอิสลาม หากแต
มุสลิมทุกคนพึงตระหนักอยูเสมอวา เหตุการณภัยพิบัติตางๆ ในบางครั้งอยูเหนือความสามารถ
ของมนุษยที่จะควบคุมได แตนั่นอาจจะเปนการลงโทษจากพระเจาหรือเปนบททดสอบจาก
พระองค  
 
แผนดินไหวคือบทลงโทษจากพระเจา 

ภัยพิบัติหรือประกฏการณตางๆที่ไดทําลายชีวิตผูคน สรรพสัตวและทรัพยสินมากมายที่
เกิดขึ้นในอดีตมาจนถึงปจจุบัน สวนหนึ่งนั้นก็คือ เปนการลงโทษจากพระเจาที่มีตอมนุษย อัน
เนื่องมาจากมนุษยละเลยขอหามของพระเจาผูสราง ด่ังเชน เหตุการณน้ําทวมโลกที่ไดเกิดขึ้นกับ
ชนของศาสดานูหฺหรือโนอาหณ หรือธรณีพลิกที่เกิดขึ้นกับชนชาวสะดูมของศาสดาลูฏซึ่งมีผลทํา
ใหเกิดทะเลสาบเดดซีจนถึงปจจุบัน  หรือชนชาติอาดที่มีรูปรางใหญโต สามารถสรางบานที่มีเสา
หินที่สูงและแข็งแรงและสรางอาคารที่สูงแข็งแรง จนพวกเขาคิดวา ไมมีส่ิงใดในโลกนี้จะมาทําลาย
พวกเขาได แตในที่สุด อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดสงความหายนะผานภัยพิบัติจนพวกอาดและที่อยูอาศัย
ของพวกเขายอยยับอันตธานหายไป นี่คือเหตุการณสวนหนึ่งจากหลายๆ เหตุการณที่มีกลาวในอัล
กุรอาน และหลายๆ เหตุการณที่ไมไดมีกลาวในอัลกุรอาน เชน เหตุการณหินลาวาที่เกิดจากภูเขา
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ไฟระเบิดไหลทวมทับเมืองปอมเปอีทําใหผูคนลมตายทั้งเมือง เมื่อมีการขุดพบเมืองดังกลาว จึง
ปรากฏเห็นโพรงซึ่งเปนรางกายของมนุษยที่ไดตายมาเปนเวลานานและไดเปอยยุยเปนโพรง เมื่อมี
การเทปูนเขาไปในโพรงดังกลาวจึงปรากฏเห็นรูปรางของผูคนในลักษณะตางๆ ที่แสดงถึงการตาย
ของผูคนในขณะนั้น บางคนกําลังอยูในความหวาดกลัวสุดขีด บางคนกําลังวิ่งหนี บางคนกําลังดื่ม
เหลา บางคนกําลังสมสูอยูกับหญิงโสเภณี บางคนกําลังรองรําทําเพลง ลักษณะการตายของชาว
ปอมเปอีสามารถแสดงถึงสภาพการใชชีวิตของพวกเขาในขณะนั้นไดเปนอยางดี ซึ่งหลายๆ อยาง
แสดงถึงการละเมิดขอหามของพระเจาของผูคนในขณะนั้น ซึ่งเหลานี้เปนเหตุผลใหพระเจาลงโทษ
มนุษยอยางเจ็บปวดที่สุด  

การลงโทษของพระเจาไดกําเนิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้กับมนุษยผูละเมิดขอหามมีตลอดมา
จนมาถึงยุคสมัยของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ศาสนทูตคนสุดทาย ทานไดส่ังสอนและ
ไดตักเตือนผูคนในการละเมิดขอหามของพระเจาผูสราง เผื่อวา มนุษยจะตระหนักถึงหนาที่ใน
ฐานะผูถูกสรางที่มีตอพระเจาผูทรงสราง  

สําหรับในปจจุบัน เราจะพบวา มนุษยไดลวงละเมิดขอหามของพระเจาอยางกวางขวาง 
เชนการเปลื้องผาอาบน้ําตอหนาผูคนอยางไมมียางอาย เสพนารีเพศอยางผิดกฎหมายของพระเจา
อยางโจงครึ่ม  เลนการพนัน ด่ืมเหลาเอาเปนเอาตาย  ทําธุรกรรมทางการเงินดวยระบบดอกเบี้ย 
และอื่นๆ อีกมากมาย 

นอกจากมนุษยจะละเมิดขอหามของพระองคแลว มนุษยบางพวกบางกลุม มีความยะโส
โอหัง ไมเห็นพระเจาอยูในสายตา กลับนึกวา ตัวเองเปนผูที่มีความสามารถ ทุกสิ่งทุกอยางเกิดมา
จากมันสมองของพวกเขาเอง ไมสํานึกบุญคุณของพระเจาที่พระองคไดประทานมันสมองและ
ความสามารถใหแกพวกเขา ซึ่งไมแตกตางอะไรนักกับชาวอาดที่กลาวมาแลว เหลานี้คือสาเหตุ
ของการลงโทษของพระองค  

ในบางครั้ง การลงโทษของอัลลอฮฺที่มีตอมนุษย เผื่อวามนุษยจะหวนกลับไปสูพระองค
สํานึกในบุญคุณของพระองค ไมยะโสโอหัง ไมอวดดี ไมทาทายพระเจา และกลับไปอยูในโอวาท
ของพระองค  อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดกลาววา 

ْكرَبِ 
َ
ٰ ُدوَن الَْعَذاِب اْأل َ ْد

َ
َن الَْعَذاِب اْأل  يَرِْجُعوَن﴾ لََعلَُّهمْ  ﴿َوَجُِذيَقنَُّهم ِمّ

  ﴾٢١: ﴿السجدة
ความวา “และแนนอนเราไดใหการลิ้มรสแกพวกเขาดวยบทลงโทษอันเล็กนอย
ซึ่งยังมิใชบทโทษที่ใหญหลวง (นั่นคือ บทลงโทษในโลกหนา) เผื่อวาพวกเขา
จะกลับมายังแนวทาง(ของพระเจา)” 

 
ในขณะเดียวกัน กรณีที่เราเห็นวามีผูศรัทธาบางพวกตองโดนภัยพิบัติเชนเดียวกับเหลาผู

ปฏิเสธศรัทธาดวยนั้น ดังกลาวนั้นเปนเหตุปกติที่อัลลอฮฺจะทรงลงโทษพวกเขาหรืออาจจะเปนบท
ทดสอบที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะอัลลอฮฺไดตรัสวา  
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نَّ اهللاَ ﴿
َ
ْ أ ًة َواْعلَُموا ْ ِمنُكْم َخآصَّ يَن َظلَُموا ِ

َّ  فِتْنًَة الَّ تُِصينَبَّ ا
ْ ُقوا  َوايَّ

  ) ٢٥: األنفال ( ﴾َشِديُد الِْعَقاِب 
ความวา “จงหวั่นเกรงตอบทลงโทษที่จะไมโดนเฉพาะบรรดาคนที่อธรรมในหมู
พวกเจาเทานั้น และจงรูเถิดวา แทจริง อัลลอฮฺเปนผูที่หนักหนวงยิ่งในการ
ลงโทษ” (อัล-อันฟาล 25) 

 
และยังมีหะดีษที่รายงานโดยอบู ดาวูด จากอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
مَّ «

ُ
ةٌ  َهِذهِ  يِت أ مَّ

ُ
 يِف  َعَذاُنَها ،اْآلِخَرةِ  يِف  َعَذاٌب  َعلَيَْها لَيَْس  ،َمرُْحوَمةٌ  أ

ْغيَا ُّ َالِزُل  الِْفنَتُ  ا   »َوالَْقتُْل  َوالزَّ
ความวา “ประชาชาติของฉัน(หมายถึงผูศรัทธา)เปนประชาชาติที่ไดรับพระ
เมตตา(จากอัลลอฮฺ) พวกเขาจะไมถูกลงโทษในวันอาคิเราะฮฺ โทษของพวกเขา
จะเกิดขึ้นกอนในโลกนี้ กลาวคือ การที่พวกเขาโดนบททดสอบ แผนดินไหว 
และการคราชีวิต” (อบู ดาวูด หมายเลข 3730 และ เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 
หมายเลข 1396) 

 
แผนดินไหวและความหายนะตางๆ มีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย 

ดังที่กลาวมาแลววา แผนดินไหวที่มีสาเหตุมาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียรและการทํา
เหมืองแรหรือแผนดินไหวที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากความเปนไปตามธรรมชาติ ลวนแลวมาจาก
การกระทําของมนุษย สําหรับแผนดินไหวที่มีสาเหตุมาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียรและการทํา
เหมืองแรมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษยอยางไมมีขอสงสัย  สวนแผนดินไหวอันที่สองนั้น
อันมีผลมาจากการทําบาปและไมสํานึกผิดของมนุษยที่มีตอพระเจาผูสรางจึงเปนผลทําใหพระเจา
ตองลงโทษตามการกระทําของพวกเขา   

ความหายนะดังกลาวมิใชแผนดินไหวเพียงอยางเดียว แตรวมถึงทุกอยางที่ทําใหเกิดผล
รายแกมนุษย  ในปจจุบันเราจะพบวา ภาวะของโลกกําลังรอนขึ้น อันเนื่องมาจากการใชน้ํามัน  
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การใชไฟฟา การตัดไมทําลายปาและอื่นๆ ลวนแลวเปนการ
กระทําของมนุษย ซึ่งผลจากภาวะโลกรอนจะทําใหน้ําแข็งขั้วโลกละลาย และสามารถทําใหน้ํา
ทะเลหนุนเขาชายฝงและทําใหแผนดินหลายพื้นที่บนโลกใบนี้ตองจมอยูใตบาดาลในอีกไมกี่ป
ขางหนา และทําใหระบบของธรรมชาติ ดังเชน ปรากฏการณแอลนิโญ มีผลทําใหเกิดฝนฟาตกไม
ตามฤดูกาล เกิดน้ําทวมในชวงฤดูรอน เปนตน   

มนุษยหลายๆ คนตองเปนมะเร็งหรือเปนโรคอื่นๆ อันเนื่องมาจากการใชสารพิษในผัก การ
ฉีกสารฟอรมาลีนในปลา การใชวัตถุกันเสียในอาหาร การผลิตโรงงานนิวเคลียรทําใหสาร
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กัมมันตภาพรังสีร่ัวไหล และอื่นๆอีกมากมายลวนแลวเปนการกระทําของมนุษยที่สามารถรูไดดวย
วิธีวิทยาศาสตร สวนการกระทําของมนุษยอีกอยางหนึ่งที่เปนสาเหตุของความหายนะตามที่กลาว
มานั่นก็คือ ผลบาปของมนุษยที่มีพระเจา ด่ังตัวอยางที่กลาวมาแลวขางตน อัลลอฮฺ ตะอาลา ได
กลาววา  

يِْدي اجَّ 
َ
ُِذيَقُهم َنْعَض  اِس ﴿َظَهَر الَْفَساُد يِف الرَْبِّ َواْكَْحِر بَِما َكَسبَْت أ ِ

ِي َعِملُوا
َّ   ﴾٤١: ﴿الروم يَرِْجُعوَن﴾ لََعلَُّهمْ  ا

ความวา “ความหายนะและภัยพิบัติตางๆ เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล ลวน
แลวมาจากการกระทําของมนุษย เพื่อที่มนุษยไดล้ิมรสจากบางสิ่งบางอยางที่
พวกเขาไดกระทํามา เผื่อวาพวกเขาจะสํานึกและหวนกลับ(ไปสูแนวทางของ
พระเจา)” (อัรรูม : 41)  

  
แผนดินไหวคือสัญญาณวันสิ้นโลก 
 นอกจากแผนดินไหวหรือปรากฏการณทางธรรมชาติอ่ืนๆ เปนบทลงโทษของพระเจาที่เกิด
ข้ึนมาจากน้ํามือของมนุษย(หมายถึงมนุษยเปนสาเหตุแลว) แผนดินไหวยังเปนสัญญาณวันสิ้นโลก
อีกดวย 
 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดกลาววา 

 )٩٨٩: رواه اكخاري( »و تكرث الزالزل...ال تقوم الساعة ح«
“วันกิยามะฮฺจะไมเกิดขึ้นจนกวาจะเกิดแผนดินไหวอยางมากมายและถี่ข้ึน” 
(อัลบุคอรีย : 989) 

  
วันสิ้นโลกจะไมเกิดขึ้นจนกวาจะปรากฏสัญญาณตางๆ บงบอกวา วันสิ้นโลกจะมาถึงแลว 

หนึ่งในสัญญาณเหลานั้นคือ แผนดินไหวจะเกิดมากขึ้นและจะถี่มากขึ้นเรื่อยๆ ดังที่ปรากฏในหะ
ดีษขางตน   
 เมื่อกลาวถึงความถี่ของแผนดินไหวเปนสัญญาณวันสิ้นโลก เราลองมาดูสถิติการเกิด
แผนดินไหวนับต้ังแต 10 ปที่ผานมา จนถึงป พ.ศ. 2553 วาเปนอยางไร? ความถี่เพิ่มมากขึ้นตามที่
ไดกลาวมาในหะดีษของทานนบีบทนี้หรือไม?  

 
สถิติแผนดินไหวตั้งแตป พ.ศ. 2544 ถึงป พ.ศ. 2553 มีดังนี้ 

26 มกราคม 2544 ภาคตะวันตกของรัฐคุชราต อินเดีย ถูกถลมดวยแผนดินไหวครั้งใหญ 
มีผูเสียชีวิต 25,000 คน บาดเจ็บอีก 166,000 คน  

26 ธันวาคม 2546 แผนดินไหวเมืองแบม ของอิหราน วัดแรงสั่นสะเทือนได 6.7 ริกเตอร มี
ผูเสียชีวิตไมตํ่ากวา 31,884 คน บาดเจ็บอีกวา 18,000 คน  
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26 ธันวาคม 2547 แผนดินไหวใตทะเล ความรุนแรงถึง 9.1 ริกเตอรเกิดขึ้นนอกชายฝง
เกาะสุมาตรา และยังกอใหเกิดสึนามิคราชีวิตคนไปถึง 220,000 คนในหลายๆ ประเทศแถบ
มหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะที่ในอินโดนีเซียมีผูเสียชีวิตถึง 168,000 คน  

28 มีนาคม 2548 แผนดินไหวรุนแรง 8.6 ริกเตอรในเกาะเนียส นอกชายฝงเกาะสุมาตรา 
มีผูเสียชีวิตอยางนอย 900 คน  

8 ตุลาคม 2548 แผนดินไหว 7.5 ริกเตอรคราชีวิตชาวปากีสถานมากกวา 75,000 คน 
สวนใหญเปนชาวจังหวัดนอรท เวสต ฟรอนเทียร และรัฐแคชเมียร โดยอีกกวา 3.5 ลานคน
กลายเปนคนไมมีที่อยู  

27 พฤษภาคม 2549 ธรณีพิโรธ วัดแรงสั่นสะเทือนได 6.3 ริกเตอรในยอรกยาการตา ของ
อินโดนีเซีย คราชีวิตผูคนไปถึง 6,000 คน และอีก 1.5 ลานคนตองกลายเปนคนไรที่อยู  

17 กรกฎาคม 2549 แผนดินไหวใตทะเลรุนแรง 7.7 ริกเตอร นอกชายฝงเกาะชวาของ
อินโดนีเซีย กอใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ สังหารผูคนไปไมตํ่ากวา 596 คน บาดเจ็บอีกกวา 9,500 คน 
ผูคนตองไรที่อยูอาศัยอีกรวม 74,000 คน  

6 มีนาคม 2550 แผนดินไหว 6.3 ริกเตอร ถลมเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ทําให
บานเรือนพังราบ และมีผูเสียชีวิตอยางนอย 70 คน 

2 เมษายน 2550 หมูเกาะโซโลมอนตะวันตก เผชิญภัยพิบัติสึนามิ จากแผนดินไหวรุนแรง 
8.0 ริกเตอร คราชีวิตชาวเกาะไปมากกวา 50 คน และอีกนับพันคนตองอพยพยายถิ่น  

3 กุมภาพันธ 2551 แผนดินไหว วัดความรุนแรงได 6.1 ริกเตอร เกิดขึ้นที่ทางตะวันออก
ของประเทศคองโก และทางตะวันตกของรวันดา มีผูเสียชีวิต 45 คน และอีกหลายพันคนไรที่อยู
อาศัย 

12 พฤษภาคม 2551 แผนดินไหว 8.0 ริกเตอร ที่มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใตของ
จีน มีผูเสียชีวิต และสูญหายไมนอยกวา 87,000 ราย 

29 ตุลาคม 2551 เกิดแผนดินไหว 6.4 ริกเตอร สรางความเสียหายใหทางตะวันตกเฉียงใต
ของปากีสถาน มีผูเสียชีวิตเกือบ 300 คน และผูคนไรที่อยูอาศัยหลายหมื่นคน 

6 เมษายน 2552 เกิดแผนดินไหว 5.8 ริกเตอร มีผูเสียชีวิตเกือบ 300 คนในเมืองลาควิลา 
และเมืองใกลเคียงของอิตาลี 

2 กันยายน 2552 ที่เกาะชวา เกาะหลักของอินโดนีเซีย ไดรับความเสียหายจาก
แผนดินไหว 7.0 ริกเตอร ที่ทําใหเกิดโคลนถลม มีผูเสียชีวิต123 คน  

29 กันยายน 2552 เกิดคลื่นยักษสึนามิ หลังเกิดแผนดินไหวรุนแรง 8.0 ริกเตอร เหตุการณ
นี้สรางความเสียหายใหหมูบาน และรีสอรตจํานวนมากในซามัว และหมูเกาะขางเคียงใน
มหาสมุทรแปซิฟก มีผูเสียชีวิต 186 คน 
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30 กันยายน 2552 เกิดแผนดินไหว 7.6 ริกเตอร ถลมเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ทําใหมี
ผู เสียชีวิตมากกวา  1,100 คน  (ขอมูลสถิ ติขางตนไดมาจากเว็บไซต 
http://archive.voicetv.co.th/content/) 

12 มกราคม 2553 เกิดแผนดินไหวที่ "เฮติ" ขนาด 7.0 ริกเตอร สรางความเสียหาย
มากมายมหาศาล โดยศูนยกลางแผนดินไหวอยูหางจากกรุงปอรโตแปรงซเมืองหลวงของประเทศ
เฮติ ทั้งนี้ ไดมีการประมาณวา มีผูไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวครั้งนี้มากกวา 3 ลานคน รัฐบาล
เฮติรายงานวามีผูเสียชีวิตเกือบ 3 แสนคน ผูบาดเจ็บอีกกวา 3 แสนคน และอีกกวา 1 ลานคนยัง
ไมมีที่อยูอาศัย 

เดือนตอมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ เกิดแผนดินไหวขนาด 8.8 ริกเตอรที่นอกชายฝงแควน
เมาเลประเทศชิลี จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายของทรัพยสินชนิด "ราบพนาสูญ"ที่นาตกใจกวา
ความเสียหายซึ่งมากมายมหาศาลแลว เหตุการณดังกลาวทําใหแกนโลกเอียงไปจากตําแหนงเดิม 
3 นิ้วสงผลใหระยะเวลาสั้นลงไป 1.26 ไมโครวินาที (1 ไมโครวินาที เทากับ 1 ในลานวินาที) เลย
ทีเดียว 

ทิ้งทายกับภัยธรรมชาติในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เกิดแผนดินไหวรุนแรงในอาวเบงกอล 
วัดขนาดแรงสั่นสะเทือนได 6.8 ริคเตอรที่หมูเกาะอันดามันแอนด นิโคบาร ในอาวเบงกอล 

เดือนถัดมาเรียกวาภัยธรรมชาติหายใจรดตนคอโลกใบนี้ราวกับโกรธแคน วันที่ 7 เมษายน 
2553 เมื่อเวลา 05.15 น. (ตามเวลาทองถิ่น) ขณะที่คนกําลังหลับใหลเกิดเหตุการณแผนดินไหว
นอกชายฝงของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีความรุนแรง 7.8 ริกเตอร ไมมีรายงาน
ผูไดรับบาดเจ็บหลังจากนั้นเกิดคลื่นสึนามิ สูง 1.5 ซม.ใกลศูนยกลางแผนดินไหว ซึ่งเปนคลื่น
ขนาดเล็ก 

ในวันเดียวกันที่ประเทศจีนเกิดแผนดินไหวซ้ําอีก  มีความรุนแรง 6.7 หรือ 7.1 ริกเตอร 
บริเวณเขตปกครองตนเองยูซู มณฑลชิงไห สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเวลา 07.49 น. (ตาม
เวลาในทองถิ่น) สํานักขาวซินหัวของประเทศจีน รายงานวามีผูเสียชีวิตอยางเปนทางการ 2,220 
ราย สูญหาย 70 ราย และบาดเจ็บ 12,135 ราย ซึ่งในที่นี้บาดเจ็บสาหัสเกือบ 2 พันราย 

วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เกิดแผนดินไหวขนาด 6.4 ริกเตอรที่นอกหมูเกาะอันดามันของ
อินเดียที่ระดับความลึก 127 กิโลเมตร และมีศูนยกลางแผนดินไหวหางประมาณ 120 กิโลเมตร 
จากเมืองพอรตแบลรของหมูเกาะอันดามัน  
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วันที่ 9 มิถุนายน 2553 เกิดแผนดินไหวขนาดเกือบ 6 ริกเตอร ที่บริเวณประเทศฟลิปปนส 
นอกจากนั้นยังเกิดแผนดินไหวที่เกาะวาเนาตู (Vanautu) ขนาด 6.0 ริกเตอรอีกตางหาก 

วันที่ 12 มิถุนายน 2553 ราวตี 1 เกิดแผนดินไหวขนาด 7.5 ริกเตอร ที่นอกชายฝงประเทศ
อินเดีย ซึ่งหางจากซีกตะวันตกของหมูเกาะนิโคบารไปประมาณ 15 กิโลเมตรที่ความลึก 35 
กิโลเมตร 

วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เกิดเหตุแผนดินไหวบริเวณเกาะไบแอ็ก (Biak) อยูในมหาสมุทร
แปซิฟกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะปาปว วัดความสั่นสะเทือนได 6.2 ริกเตอร 

เดือนกรกฎาคม วันที่ 14 เกิดเหตุน้ําทวม และดินถลมจากฝนตกหนักทางภาคใตของจีน 
สงผลใหมีผูเสียชีวิตมากกวา 400 คน 

วันเดียวกัน เหตุการณแผนดินไหวอินโดนีเซียขนาด 5.6 ริกเตอร 

25 ตุลาคม 2553 แผนดินไหวที่อินโดนีเซีย ขนาดความรุนแรง 7.7 ริกเตอร 

27 ตุลาคม 2553 สึนามิถลมซ้ําที่หมูเกาะ เมนตาไว ประเทศอินโดนีเซีย ความรุนแรงถึง 
7.2 ริกเตอร ทําใหมีผูเสียชีวิต 108 คน และสูญหายราว 500 คน (ขอมูลจากเว็บไซต
http://www.thaniyo.com/index.php/2009-05-13-14-51-39/211-50-) 

เมื่อเราดูขอมูลสถิติแผนดินไหวที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2544 ถึง ป พ.ศ. 2553 มีเพิ่มมาก
ข้ึน และรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเขาป 2554 มาไดแคสามเดือนผลปรากฏวา ไดเกิด
แผนดินไหวแลวในรอบสามเดือนคือ วันที่ 22 ก.พ. 2554 แผนดินไหว 6.3 ริคเตอร ที่เมืองไครส
เชิรช ประเทศนิวซีแลนด หลังจากนั้นเพียง 2 สัปดาหเศษ ตามดวยแผนดินไหว  5.8 ริคเตอร ที่
เ มื อ ง ยู น า น  ป ร ะ เ ท ศ จี น  ( ข อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต  http://news.impaqmsn.com 
/articles_hn.aspx?id=405681&ch=hn) และตอมาเกิดแผนดินไหวที่ทําใหเกิดคลื่นยักษขนาด
ใหญที่ประสบแกชาวญี่ปุนที่ผานมา และก็ยังเกิดแผนดินไหวที่ญ่ีปุนตามมาอีกสองสามครั้งและ
เกิดขึ้นที่ประเทศพมาทําใหมีผูเสียมากกวารอยคน ตามขอมูลของนักวิชาการที่เกี่ยวของกับ
แผนดินไดกลาววา ในอนาคตขางหนา แนวโนมการเกิดแผนดินไหวจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีบาง
คนเขียนบทความดวยหัวขอที่วา ฤาป 2554 จะเปนปแหงการเกิดแผนดินไหว ซึ่งแสดงถึง
แนวโนมของแผนดินไหวในปนี้และปตอๆ ไป 
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ทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดกลาววา  โลกนี้จะไมสูญสิ้นไปนอกจาก
จะตองเกิดแผนดินไหวหรือแผนดินสูบคร้ังใหญถึงสามครั้ง หนึ่งครั้งเกิดขึ้น ณ แผนดินตะวันออก 
หนึ่งครั้งเกิดขึ้น ณ แผนดินตะวันตก และหนึ่งครั้งเกิดขึ้น ณ แผนดินตอนกลาง ซึ่งคํากลาวของ
ทานนบีดังกลาวนี้จะตองเกิดขึ้นอยางแนนอนหลังจากที่แผนดินไหวไดเกิดถี่ข้ึนและมากขึ้น สวนจะ
เกิดขึ้นเมื่อไหรนั้นไมมีมนุษยผูใดที่สามารถลวงรู แตที่รูได นั่นก็คือ ดูจากสัญญาณตางๆ ที่เปน
สัญญาณวันสิ้นโลก และหนึ่งในนั้นคือการเกิดแผนดินไหวถี่ข้ึนตามที่กลาวมา    

 

สรุป 

 แผนดินไหวเปนกําหนดการของอัลลอฮฺที่มีผลมาจากการกระทําของมนุษย และ
แผนดินไหวก็ยังเปนปรากฏการณหนึ่งที่สามารถบงบอกวา โลกนี้ใกลถึงวันอวสานไปทุกทีแลว  ซึ่ง
สามารถสังเกตไดจากการเกิดมากขึ้นและถี่ข้ึน 

 


