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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 
เตือนแผนดินไหวแรงขึ้น สมิทธแนะจับตารอยเลื่อนกาญจน  

 

 
 

ฤทธิ์พิโรธ : หนูนอยชาวอินโดนีเซีย เดินออกมาดูรอยแยกจากเหตแุผนดินไหวในพื้นที่
จังหวัดเบงกูล บนเกาะสุมาตรา หลังเกิดแผนดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อวันพุธ กอนถกูซ้าํดวยเหตุ
แผนดินไหวอกี 3 ครั้ง และอาฟเตอรช็อกอกีหลายระลอกภายใน 24 ช่ัวโมง สงผลใหมีผูเสียชีวิต
อยางนอย 9 คน และบาดเจ็บอกีจํานวนมาก  

จ้ีกฟผ.ตั้งหอแจงเหตรุอบเขื่อน  
อิเหนาระส่ําเจอซ้าํอกี8ริกเตอร 
 

 
สมิทธ ธรรมสโรช  
 

ขาวจากหนังสือพิมพแนวหนา  ฉบับประจําวันที่  14  เดือนกันยายน  พ.ศ.2550  หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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หลังเกิดเหตแุผนดินไหววัดความรุนแรงได 7.9 ริกเตอร ทางตอนใตของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย สรางความแตกตืน่ใหประชาชนหลายประเทศฝงอันดามัน ลาสุดเกิดอาฟเตอรช็อกและ
แผนดินไหวครัง้ใหมเกิดตามมาอยางตอเนื่อง ขณะที่ผูเชีย่วชาญดานแผนดนิไหวของไทยเรงศึกษาผลกระทบ
ของแผนดินไหวตอรอยเลื่อนในไทย  

สุมาตราไหวซ้ํา8ริกเตอรอาฟเตอรช็อก18ครั้ง  
นายศภุฤกษ ตนัศรรีัตนวงศ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ในฐานะผูอํานวยการศนูยเตือนภยัพิบัติแหงชาติ 

(ศภช.) เปดเผยวา เม่ือเวลา 06.49 น.วันที่ 13 กันยายน เกิดแผนดินไหวซ้าํเปนครั้งที่ 3 ทางตอนใตของเกาะ
สุมาตรา วดัความรุนแรงได 8.0 ริกเตอร อยูใกลกับจุดเกิดแผนดินไหวครั้งแรก หางจากจ.ภูเก็จของไทย 
1,230 กม. ศภช.วิเคราะหขอมูลแลวยืนยันวาไมสงผลกระทบใหเกิดคลื่นยกัษสึนามิใน 6 จงัหวัดชายฝงทะเล
อันดามันของไทย เพราะมีเกาะสุมาตราเปนแนวกั้นคลื่นให อยางไรก็ตาม จากเหตุแผนดนิไหวที่เกิดข้ึนนั้น ทํา
ใหเกิดอาฟเตอรช็อกตามมา 18 ครั้ง มีขนาดความรุนแรงตั้งแต 4-6 ริกเตอร  
 

ฟนธง100%ไมเกิดสึนามิในไทย  
สวนที่มีเสยีงวพิากษวิจารณการทาํงานของศนูยเตือนภยัพิบัติแหงชาตแิจงเตือนลาชานั้น นายสมิทธ 

ธรรมสโรช ประธานกรรมการอาํนวยการเตอืนภัยพิบัติแหงชาต ิกลาวถึงเรื่องนี้วา ศูนยเตือนภัยของสหรฐั
รายงานระดับแผนดินไหวเมื่อเวลา 18.10 น.วนัที่ 12 กันยายนมีขนาด 8.4 ริกเตอร และเกิดแผนดินไหวขนาด
เล็กหรืออาฟเตอรช็อคตามมาอีกหลายระลอก แตไมเกิดสึนามิ และจุดที่เกิดไมมีผลกระทบตอประเทศไทยได 
จึงขอรับรอง 100%วาจะไมเกิดสึนาม ิยืนยันวาศูนยเตือนภัยฯติดตามสถานการณตลอด แตการประกาศเตือน
ตองทําอยางระมัดระวัง ถาเตือนบอยแลวไมเกิดข้ึนจริง จะเกิดตื่นตระหนกโดยเฉพาะในพืน้ที่ทองเที่ยว ทั้งนี ้
ศภช.จะแจงเตอืนการเกิดสึนามิที่มาจากเกาะสุมาตราไดกอนอยางนอย 1- 1.30 ชั่วโมง ถาเกิดบริเวณหมูเกาะ
นิโคบารจะแจงเตือนไดกอนประมาณ 45 นาท ี 
 

จวกตปท.กาวกายเตือนภัย  
"ผมไมวาประชาชนที่อพยพ แตหนวยงานของประเทศอื่นที่เขามากาวกายเตือนภัยในประเทศไทยทํา

ใหเราเสยีภาพพจน ผมจึงตองสรางความมั่นใจใหประชาชนดวยการแถลงผานโทรทศันรวมการเฉพาะกิจ 
เพราะประชาชนหนีข้ึนไปอยูบนยอดเขาทีสู่งจํานวนมาก และไมยอมลง" นายสมิทธกลาว และย้ําวา เรื่อง
แผนดินไหวมผีลกระทบมาก เพราะรอยแยกของเปลือกโลกบริเวณดังกลาวมีปรากฏการณเกิดข้ึนเรื่อยๆ 2 ปที่
ผานมามแีผนดนิไหวขนาดกลาง ใหญ หลายครั้งแลว สวนแผนดินไหวขนาดเล็กเปนพันครัง้ จึงตองตดิตาม
ตลอดเวลา ซึ่ง 6 จังหวัดภาคใตตองระวัง  
 

เตือนเหตุแรงขึ้น-จับตารอยเลื่อนกาญจน  
วันเดียวกัน นายสมทิธ กลาวระหวางการสัมมนาแนวแผนดินไหว ที่จ.กาญจนบุรี โดยย้ําวา ปญหาการ

เกิดแผนดินไหวอาจรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะแนวเลื่อนใน 2 อําเภอ คือ อ.ศรสีวัสดิแ์ละสังขละบุรีจากสถติิ
แผนดินไหวที่เกิดข้ึนตั้งแตป 2526 วัดไดสูงสุด 5.8 ริกเตอร แตปจจุบันมีการไหวและสรางความเสยีหาย
เพ่ิมข้ึนตามมา สวนตวัเห็นวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) นาจะจดังบประมาณสรางหอเตือน
ภัยข้ึนในพื้นทีส่รางเขื่อนและขอใหประชาชนที่มีบานเรือนอยูในแนวเสี่ยง ควรหาพื้นที่ปลอดภัย  
 

เรงศกึษาผลกระทบรอยเลื่อนในกทม.-ปรมิณฑล  
ดานนายอภิชยั ชวเจรญิพันธ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แถลงถึงสาเหตุการเกิดแผนดินไหวที่

อินโดนีเซียวา เปนผลจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย มุดตัวลงใตแผนเปลือกโลก
ยูเรเซีย ทําใหรอยเลื่อนเคลื่อนตัวแบบยอนกลบั สวนทีต่ึกสูงในกทม.รับรูแรงสั่นสะเทือนได เพราะใตพ้ืนผิวดิน
เปนดินโคลนและมีนํ้ามาก เม่ือเกิดแผนดินไหวจะสงผานมาทางคลื่นน้ํา พอมากระทบกับดินโคลนที่มีความ
หนาแนนมากกวาน้ําก็จะเพิ่มแรงสั่นไหวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม กรมฯจะเรงศึกษาผลกระทบถึงรอย
เลื่อนที่มีอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลวามพีลังมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ จะเสนอแกไขเพ่ิมเติมรางพ.ร.บ.
ควบคมุอาคารสูง ใหการกอสรางสามารถรองรับแรงสั่นสะเทอืนได ยืนยันวา ศภช.ของไทยมีมาตรฐาน 
ประชาชนไมจาํเปนตองไปฟงจากศูนยเตือนภัยของตางประเทศ  
 

นายกฯยันไมไดแจงเตือนภัยชา  
ขณะที่พล.อ.สรุยทุธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี กลาวย้าํวา ศนูยเตือนภยัฯไมไดเตือนภยัชา แตตดิตาม

สถานการณตอเนื่อง เม่ือเห็นวาไมเกิดสึนามจิงึไมไดกดสญัญาณเตือนภัย แตไดแจงเตือนไปยังจังหวดักอน
หนานั้นแลว ขณะที่ประชาชนไดรับขาวสารจากหลายแหลง ทําใหตระหนกตกใจและตัดสนิใจอพยพ ซึ่งตนคดิ
วาไมเปนผลเสยีหาย อยางไรก็ตาม ขอใหประชาชนตดิตามฟงขาวจากศูนยเตือนภยัฯตอไป เพราะอาจมี
เหตุการณเกิดข้ึนตอเนื่อง สําหรับมาตรการพิเศษนั้น คงมีไปเรื่อยๆ ในสวนของกระทรวงไอซีทีไดขอติดตั้งทุน
เตือนภัยเพ่ิมเตมิอีก 2 ทุนในทะเลอันดามัน สวนอํานาจตดัสนิใจเตือนภยัเปนของผอ.ศูนยเตือนภัยฯ แตก็ตอง
ประสานกับกระทรวงไอซทีีกอนแจงสญัญาณออกไป ขณะทีร่อยเลื่อน2แหงที่จ.กาญจนบรุน้ัีนไมนาเปนหวง  
 

ชาวบานสวดวทิยุชุมชนทําแตกตื่น  
ขณะเดียวกัน มีรายงานผลกระทบหลังเกิดเหตุแผนดินไหวทีอิ่นโดนีเซีย แมศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

ของไทย ประเมินข้ันตนแลววาไมกระทบกับประเทศไทย แตชาวบานในจังหวัดชายทะเลพากันอพยบขนของ
หนีตายไปอยูบนที่สูงกันจาละหวั่น เพราะเกรงจะเกิด คลื่น สนึามิ โดยเฉพาะที่บานเขาหลกั ,บานทับละมุ ต.
ลําแกนอ.ทายเหมือง จ.พังงา ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสอบถามชาวบานที่พากันอพยพบอกตรงกันวา 
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สาเหตทุี่ขนของหนีเพราะเครอืขายวิทยุสมัครเลนเสนอขาวโดยไมกลั่นกรอง บวกกับความกลัวทีช่าวบานมีอยู
เปนทุนเดิมอยูแลว และความไมไววางใจหอเตือนภัย จึงไมสนใจฟงขาวจากทางราชการ เหตุการณดังกลาว
แสดงถึงการซอมหนีภัยสึนามทิี่ผานมา เม่ือถึงสถานการณจรงิไมสามารถปฎบัิติไดเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม 
มีรายงานวา ชาวบานที่หนีไปอยูบนทีสู่งไดกลบัเขาบานตัวเองแลว หลังแนใจวาไมเกิดสึนามิแลว แตยัง
ติดตามฟงขาวจากโทรทศันอยางตอเนื่อง  
 

อินโดฯเผชิญแผนดินไหวตอเน่ืองตาย-เจ็บพุง  
ทางดานศูนยอุตุนิยมวทิยาของอินโดนีเซียรายงานวา เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงระลอกใหมขนาด 

6.4 ริกเตอร ทางตอนเหนือสดุของเกาะสุลาเวสี แตยังไมมีรายงานความเสียหาย ซึ่งในชวงเชาวันเดียวกัน ได
เกิดแผนดินไหว 2 ครั้งที่เกาะสุมาตรา วัดความรุนแรงได 8.4 และ 7.8 ริกเตอร ถือเปนแผนดินไหว 3 ระลอก 
ในรอบไมถึง 24 ชั่วโมง สวนยอดผูเสียชีวติและบาดเจ็บจากเหตุแผนดินไหวในอินโดนีเซียครั้งแรกขนาด 8.4 
ริกเตอรเม่ือวันพุธที่ผานมา พบผูเสยีชีวติเพ่ิมเปน 9 คน บาดเจ็บกวา 200 คน และมีความเปนไปไดวาจํานวน
ผูเสยีชีวติอาจสงูข้ึนกวานี้  
 

 


