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นายกฯ โดดปอง "สมิทธ" 
 
 ระบุแจงเตือนไมลาชา!  ‘คนกรุง’ไมกลาขึ้นตกึอินโดฯแผนดินไหวอกี 
 “นายกฯ” โดดปอง “สมิทธ” แจงยิบ “ศภช.” แจงเตือนภัยแผนดินไหวไลลาชา เพราะประสานไปทาง
จังหวัดกอนแลว แถมเฝาจับตาดูและประเมินสถานการณทุกขั้นตอน แฉมีอาฟเตอรช็อกตามมาอีกนับสิบ
ครั้ง ขณะที่ชาวบาน 6 จังหวัด "อันดามัน" ทยอยกลับเขาบาน หลัง "ศภช." ประกาศรับรองไรคล่ืนยักษ 
"สึนามิ" แนนอน แตบางคนยังผวายอมอดทนรอถึงเชาเพื่อความปลอดภัย  "เมืองกรุง" พนักงานบริษัท
ในตึกเอ็มไพร ยังขวัญเสียยืนออหนาอาคารไมกลาเขาทํางาน เดือดรอนเจาหนาที่ตอง ออกมาชี้แจง 
รับรองอาคารมั่นคงแข็งแรง "กรมทรัพยฯ" เตนเรงศึกษาผลกระทบรอยเลื่อนใน กทม.และปริมณฑล 
"อินโดฯ" ตายเซนแผนดินไหวแลว 10 ชีวิต บานพินาศ 200 หลัง เช่ือยอดตายเพิ่ม มศีพซุกใตซาก
ปรักหักพังอีก แถมระทมหนักเจอไหวซ้ํา แตรัฐบาลอิเหนาตีอกมั่นใจรับมือได 
  
เหตุการณแผนดินไหวรุนแรงขนาด 8.2 ริคเตอร บริเวณชายฝงเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มจุีด
ศูนยกลางอยูที่ 105 กม. ทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองเบกูลู เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 12 ก.ย.ที่ผาน
มา สงผลใหอาคารสูงหลายแหงในกรุงเทพฯ รับรูถึงแรงสั่นสะเทอืน ผูคนในอาคารตางตกใจหนีตาย
ออกมานอกตัวอาคาร ขณะท่ีชาวบานใน 6 จังหวัดภาคใต ฝงทะเลอันดามัน ที่เคยถูกคล่ืนยักษสึนามิซัด
ถลม หวาดผวาอยางหนักขนยายขาวของหนีตายไปอยูบนที่สูงกันอลหมาน หลังศูนยเตือนภัยสึนามิ
แปซิฟกที่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐ ประกาศเตือนวาหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย อาจถูกคล่ืน
ยักษเลนงาน กระท่ังกลางดึกวันเดียวกัน ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติของไทย (ศภช.) ไดออกประกาศ
ยืนยันวาจะไมมีเหตุคล่ืนยักษถลม พรอมขอใหประชาชนอยาตื่นตระหนก และใหกลับเขาที่พักอาศัยได
ตามปกติน้ัน  
  
ตอมาเมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายศุภฤกษ ตันศรีรัตนวงศ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติหนาที่ ผอ.ศูนย
เตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ศภช.) เปดเผยวา เมื่อเวลา 06.49 น. วันที่ 13 ก.ย.น้ี เกิดแผนดินไหวในทะเล
ขนาดความรุนแรง 8.0   ริคเตอร บริเวณตอนใตของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หางจาก จ.ภูเก็ต 
ประมาณ 1,230 กม. ทาง ศภช. วิเคราะหขอมูลแลววาจะไมสงผลกระทบใหเกิดคล่ืนยักษสึนามิในพื้นที่ 
6 จังหวัดภาคใต ฝงทะเลอันดามัน เน่ืองจากจุดที่เกิดแผนดินไหวอยูบริเวณใกลเคียงกับการเกิด
แผนดินไหว 8.2 ริคเตอร เมื่อเย็นวันที่ 12 ก.ย. ทีผ่านมา เน่ืองจากมีเกาะสุมาตราทั้งเกาะเปนเหมือน
แนวกั้นคลื่นไว แตแผนดินไหวครั้งน้ีคอนขางมีความรุนแรง คาดวาจะสรางความเสียหายตอประเทศ
อินโดนีเซีย อินเดีย และหมูเกาะของออสเตรเลีย  
   
อยางไรก็ดี จากการตรวจสอบหลังการเกิดแผนดินไหวขนาด 8.2 ริคเตอร เมื่อชวงเย็นวันที่ 12 ก.ย. 
พบวาเกิดอาฟเตอรช็อกตามมาอีก 18 ครั้ง บริเวณตอนใตของเกาะสุมาตรา มีขนาดความรุนแรง 4-6 ริค
เตอร และตอมาเมื่อเวลา 10.35 น. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานวาเกิดแผนดินไหวขนาดความรุนแรง 7.1 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส  ฉบับประจําวันที่  14  เดือนกันยายน  พ.ศ.2550  หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ริคเตอร จุดศูนยกลางอยูทางตอนใตของเกาะสุมาตรา หางจากเกาะภูเก็ต ราว 1,150 กม. หรือใกลเคียง
กับจุดเดิม และรูสึกถึงความสั่นไหวไดบนอาคารสูงในกรุงเทพฯ เบื้องตนไมมีรายงานความเสียหาย 
ขณะนี้ ทาง ศภช. อยูระหวางเฝาติดตามสถานการณ แตขณะน้ียังไมสามารถยืนยันไดวาจะทําใหเกิด
คล่ืนสึนามิมากระทบในประเทศไทยหรือไม  
  
นายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการอํานวยการศูนยภัยพิบัติแหงชาติ กลาววา แผนดินไหวที่เกิดขึ้น
หรืออาฟเตอรช็อกในวันน้ี ไมมีผลกระทบกับประเทศไทย เปนเพียงการปลดปลอยพลังงาน หรือถายเท
พลังงานผานการเกิดแผนดินไหวเทาน้ัน เพราะการเกิดแผนดินไหวขนาด 8 ริคเตอรขึ้นไป ตองมีอาฟ
เตอรช็อกตามมาเปนเรื่องปกติ  
  
สวนบรรยากาศที่กรุงเทพฯ เมื่อเวลา ประมาณ 07.30 น. มีพนักงานบริษัทและหนวยงานตาง ๆ ที่
ทํางานอยูในตึกเอ็มไพร ซึ่งเปนอาคารสูง ยานถนนสาทร มายนืออกันอยูหนาอาคารจํานวนมาก 
เน่ืองจากยังผวากับเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นจนทําใหตัวอาคารสั่นไหวเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผานมา 
จึงรูสึกลังเลที่จะกลับเขาไปทํางานในตัวอาคาร จนเวลาผานไปประมาณ 5 นาที เจาหนาที่อาคารมาแจง
ใหทราบวา ตัวอาคารมั่นคงแข็งแรง และไมไดรับผลกระทบกับอาฟเตอรช็อกที่ตามมา ทั้งหมดจึงรูสึก
สบายใจขึ้นและเขาไปทํางานตามปกติ   
  
ขณะที่เมื่อชวงเชา ชาวบานใน 6 จังหวัดภาคใต ฝงทะเลอันดามัน ประกอบดวย จ.ภูเก็ต จ.กระบี ่จ.
พังงา จ.ระนอง จ.ตรัง และ จ.สตูล ทีแ่ตกตื่นหนีตายอพยพขึ้นที่สูง หลังทราบขาวแผนดินไหวที่
ประเทศอินโดนีเซีย ตางพากันทยอยกลับเขาบานและที่พักอาศัยแลว หลังนายสมิทธ ประธานกรรมการ
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ประกาศผานสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกจิแหงประเทศไทย วาจะไมมี
คล่ืนยกัษสึนามิเกิดขึ้น ตั้งแตเมื่อกลางดึกวันที่ 12 ก.ย. อยางไรก็ดี ชาวบานสวนใหญไดกลับเขา
บานพักตั้งแตเมื่อคืนที่ผานมา สวนพวกที่เพิ่งกลับเขาบานในชวงเชาน้ัน เปนเพราะยังไมมั่นใจในความ
ปลอดภัย จึงขอนอนพักอาศัยอยูบนที่สูงไวกอน พอมั่นใจแลวจึงคอยกลับเขาบาน แตยังเฝาติดตาม
ขาวสารอยางตอเน่ือง เพราะทราบวามี อาฟเตอรช็อกตามมา และเกดิแผนดินไหวขึ้นอีกเมื่อชวงเชา 
       
นายกิตติศักดิ์ จ่ันเอียบ อายุ 37 ป ชาวบานชุมชนบานน้ําเค็ม ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา เลาวา 
หลังทราบขาวแผนดินไหวที่  ประเทศอินโดนีเซีย จึงรีบพาคนในครอบครัวอีก 5 ชีวิต ออกจากบานไป
อยูในที่ปลอดภัย เพราะเหตุการณสึนามิถลมเมื่อปลายเดือน ธ.ค. 47 ยังติดตาอยู ถาเกิดขึ้นอีกคงบา
ตายแน ที่สําคัญตนไมมีความเชื่อมั่นในระบบเตือนภัยที่ติดตั้งไว เน่ืองจากการซอมหนีภัยครั้งกอน 
แสดงใหเห็นวาระบบเตือนภัยไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สัญญาณดังเพียงสั้น ๆ และเสียงเบามากไม
คอยไดยิน  
  
ทางดาน นายทองหลอ ใกลชิด อายุ 50  ป ชาวบานหาดทรายขาว ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 
เปดเผยวา กลับเขาบานตั้งแตเมื่อคืน  สวนเพื่อนบานบางคนยังกลัวอยูเลยกลับตอนเชา ตอนนี้ไมตกใจ
แลว แตก็ติดตามขาวสารตาง ๆ อยางตอเน่ือง หากเกิดแผนดินไหวรุนแรงมาก กวา 7 ริคเตอร อีก แม
ทางศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ จะไมสงสัญญาณเตือนภัยใหอพยพ ตนก็จะอพยพเองเพื่อความไม
ประมาท ขณะท่ี นายเชิญ พันธุดี อายุ 70 ป ชาวประมงบานหาดทรายขาว กลาววา เมื่อครั้งสึนามิถลมป 
47 เกือบเอาชีวิตไมรอด ครั้งน้ีเลยตองอพยพไวกอนเพื่อความปลอดภัย  
   
สวนนายเจษฎา วัฒนานุรักษ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง กลาว
วา  หากเกิดสึนามิในตอนกลางคืน จะประสบปญหาเรื่องการอพยพ เพราะขาดไฟสองสวาง และการ
ประกาศแจงเตือนของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติผานสื่อวิทยุ โทรทัศน มีนอยและลาชา แมการอพยพ
ในครั้งน้ีจะไมมีประชาชนไดรบับาดเจ็บ แตทําใหเห็นขอผิดพลาดในหลายอยาง เน่ืองจากที่ผานมามีการ
ซอมหนีสึนามิในเวลากลางวัน  
  
ทางดาน พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณวา หลังเกิดเหตุแผนดินไหว กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ไดติดตามสถานการณ
อยางใกลชิดและตอเน่ือง แตประชาชนที่ไดรับขาวสารจากสํานักขาวตางประเทศและอินเทอรเน็ตเกิด
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ความตื่นตระหนกไปกอน ตอมาหลังติดตามสถานการณ และประเมินผลจนมั่นใจวาจะไมเกิดคล่ืนยักษสึ
นามิ ทางศูนยเตือนภัยฯ จึงประกาศอยางเปนทางการ ผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจใหประชาชน
ทราบ เพื่อใหรูขอมูลที่แทจริงจะไดไมตื่นตระหนก 
   
นายกรัฐมนตรี ยังกลาววา ความจริงหลังเกิดแผนดินไหวที่เกาะสุมาตรา นายสมิทธ  ธรรมสโรช ประธาน
กรรมการศูนยเตือนภัยฯ  ไดแจงเตือนไปทางจังหวัดกอนแลว แตที่ไมแจง เรื่องแผนดินไหวให
ประชาชนทราบผานทางสถานีโทรทัศนน้ัน เพราะการทําเชนน้ันจะตองเปนการแจงอพยพประชาชน จึง
ไมถือวาเปนทางศูนยฯ แจงเตือนลาชา เพราะไดปฏิบัติตาม   ขั้นตอนแลว และไมนาจะสงผลกระทบตอ
ความนาเชื่อถือของศูนยฯ สวนผูที่ไดรับขาวสารจากที่ ตาง ๆ แลวพากันอพยพไปกอน ถือเปนการ
ปองกันตัว และเปนเรื่องการตัดสินใจของแตละคน อยางไรก็ดี ขณะนี้กระทรวงไอซีทีไดของบประมาณ
เพื่อจัดซื้อทุนเตือนภัยเพิ่มอีก 2 ทุน  ไปติดตั้งในทะเลอันดามัน 
  
ขณะที่ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แถลงวา ทางกรมฯ จะเรงศึกษาถึงผลกระทบ
ถึงรอยเลื่อนที่มีอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วามีพลังมากนอยเพียงใด ซึ่งตองใชเวลาศึกษาระยะหนึ่ง
สวนอาฟเตอรช็อกมีเกิดตามมาอีกหลายครั้ง โดยในชวงเชาที่เกิดขึ้น 2 ครั้ง อาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ 
สามารถรบัรูได สําหรับแผนดินไหวครั้งน้ี เปนผลจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกอินเดีย-
ออสเตรเลีย มุดตัวลงใตแผนเปลือกโลกยูเรเซีย ดวยอัตราการเคลื่อนตัว 54 มม.ตอป ทําใหรอยเล่ือน
เคล่ือนตัวแบบยอนกลับ อยางไรก็ดี ทาง กรมฯ ไดนําเสนอแกไขเพิ่มเติมราง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารสูง 
ใหการกอสรางอาคารสูง สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได ขณะน้ีอยูระหวางพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย คาดวาจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีในเร็ว ๆ น้ี เพื่อใหประชาชนมั่นใจไดระดับหนึ่งวา
การออกแบบกอสรางในอนาคตจะปลอดภัยมากขึ้น  
   
นายอภิชัย กลาวดวยวา สําหรับหอเตือนภัย ที่ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ติดตั้งที่จังหวัดชายทะเลฝง
อันดามันน้ัน มีมาตรฐานประชาชนสามารถติดตามผลได ไมจําเปนตองไปฟงจากศูนยเตือนภัยของ
ตางประเทศ นอกจากนี้    ประชาชนสามารถติดตามขอมูลและแจงเหตุไดที่ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัตภัิย 
กรมทรัพยากรธรณี โทร. 0-2202-3611 หรือ www.dmr.go.th  
  
ทางดานสํานักขาวเอพี รายงานจากเมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย วันเดียวกันวา สํานักงานสํารวจ
ธรณีวิทยาของสหรัฐแจงวา เกิดแผนดินไหวครั้งใหมขนาด 7.8 ริคเตอร หางจากเมืองเบงกูลู บนเกาะสุ
มาตราของอินโดนีเซีย ราว 200 กม. และอยูในระดับความลึกใตผิวดิน 10 กม. เมื่อเวลา 06.49 น. วันที่ 
13 ก.ย. ตามเวลาทองถิ่น ทางศูนยเตือนภัยสึนามิแปซิฟก จึงประกาศเตือนภัยวา อาจเกิดความเสียหาย
จากคลื่นยักษสึนามิตลอดแนวชายฝงในรัศมี 1,000 กม. จากจุดศูนยกลางของแผนดินไหวครั้งน้ี ขอให
หนวยงานของรัฐของประเทศตาง ๆ ใชมาตรการปองกันดวยการอพยพผูคนออกจากพื้นที่ชายฝง เพื่อ
ความปลอดภัย แตตอมาไดมีคําสั่งยกเลิก 
  
นายราฟาเอล อาบรู นักธรณีวิทยาของสํานักงานสํารวจธรณีวทิยาสหรัฐ ระบุวา แผนดินไหวครั้งใหมน้ี 
ไมนาจะเปนอาฟเตอรช็อกของแผนดินไหวเมื่อชวงเย็นวันที่ 12 ก.ย.ที่ผานมา  แมจุดศูนยกลางจะอยู
ใกลเคียงกัน โดยดูจากขนาดความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือน และอยูในระดับความลึกที่ต่ํา ดังน้ันจึง
สามารถที่จะเกิดคล่ืนยักษสึนามิขึ้นมาได สํานักงานสํารวจธรณีวิทยาสหรฐัยังคงคาดวาจะเกิดอาฟเตอร
ช็อกตามมา เพราะในชวง 18 ช่ัวโมงที่ผานมาหลังแผนดินไหวครั้งแรก วัดอาฟเตอรช็อกได 18 ครั้ง 
ระดับแรงสั่นสะเทือนตั้งแต 4.9-8.4 รคิเตอร 
  
รายงานขาวระบุตอไปวา จากแผนดินไหวรุนแรงสองครั้ง ซึ่งทําใหอาคารสูงเกิดการ สั่นไหวในอยางนอย 
3 ประเทศ คือ สิงคโปร ไทย และมาเลเซีย สําหรบัอินโดนีเซียน้ัน      มีรายงานผูเสียชีวิตแลวอยาง
นอย 10 ศพ บาดเจ็บอีก 49 คน โดยเฉพาะที่เมืองปาดังบนเกาะ สุมาตรานั้น แผนดินไหวครั้งแรกทําให
เกดิคล่ืนสึนามิสูงประมาณ 1 เมตร เขาถลมเมืองปาดังหลังจากเกิดแผนดินไหวผานไปเพียง 20 นาที 
เน่ืองจากอยูใกลจุดศูนยกลาง สวนเจาหนาที่ศูนยประสานงานวินาศภัยของเมืองเบงกูลูเผยวา เฉพาะที่
เมืองเบงกูลูมีผูเสียชีวิต 6 ศพ และท่ี อื่น ๆ อีกอยางนอย 4 ศพ ของเกาะสุมาตรา บานเรือนราษฎรไดรับ
ความเสียหายอยางนอย 200 หลังคาเรือน อยางไรก็ตาม ตัวเลขผูเสียชีวิตอาจมีการปรับสูงขึ้นเพราะยัง
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ตองขุดคุยใตซากปรักหกัพังที่ไดรับความเสียหายอีก 
  
ขณะที่นายจซูุฟ คัลลา รองประธานา ธิบดีอินโดนีเซีย กลาววา ความเสียหายจากแผนดินไหวขนาด 8.2 
ริคเตอร ซึ่งตอมาตรวจสอบแลวกลายเปนขนาด 8.4 ริคเตอร เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผานมา ไมรุนแรงมาก
อยางที่คาดหมายไว ทั้งน้ีเพราะชาวอินโดนีเซียมีการเตรียมตัวมา อยางดี เมื่อเทียบกับอดีตที่ผานมา
ของภัยธรรม ชาติจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสนึามิ อยางไรก็ตาม การฝกซอมและการเตรียมการดาน
อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ยังคงมีความจําเปนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวา จะสามารถจํากัดความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติดังกลาวได 
  
สวนนายไมค เทิรนบูลล ผูเช่ียวชาญดานแผนดินไหวมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส แลนด กลาววา 
แผนดินไหวรุนแรงที่ผานมา กอผลตรงกันขามกับแผนดินไหวปลายป 2547 ที่ทําใหเกิดคล่ืนสึนามิ
รุนแรงคราชีวิตผูคนไปถึง 283,106 ศพ จากแผนดินไหวใตทะเล ทําให คล่ืนสึนามิเคล่ือนเขาหาฝงสู
เกาะสุมาตรา แตแผนดินไหวลาสุดน้ัน คล่ืนสึนามิมุงหนาออกจากฝงไปทางตะวันตกเฉียงใตไปสู
มหาสมุทรอนิเดีย สวนอาฟเตอรช็อกน้ัน อาจทําใหเกิดสึนามิเขาหาฝงได แตไมนาจะเกิดขึ้นกับอาฟ
เตอรช็อกหลังแผนดินไหวเมื่อวันพุธที่ผานมา. 

 


