
ประกาศจับตารอยเลื่อนในพมา เตือน
สุดอันตราย “เขื่อน” มีสิทธิพัง 
 
โดย ผูจัดการออนไลน 25 กรกฎาคม 2548 
 

 
       นักธรณีวิทยาประกาศ
จับตารอยเลื่อน “สะแกง” ใน
พมา เผยเปนจุดเสี่ยงและเปน
อันตรายตอประเทศไทยอยาง
มาก ฟนธงถึงเวลาที่จะตอง
ยอมรับความจริงเรื่อง 
“เขื่อน” ที่มีสิทธิพังไดแลว 
พรอมรองขอขอมูลแผนที่
ภูมิศาสตรใตทะเลใกลชายฝง
อันดามันจากกรมอุทกศาสตร
ดวน หลังเคยขอไปหลายครั้ง
แตไมไดรับการตอบสนอง ทํา
ใหไมมีขอมูลอยูในมือและไม
สามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่
จะเกิด “สึนามิทองถ่ิน” ที่
รุนแรงได ระบุการเกิด
แผนดินไหวหลัง 26 ธ.ค.
2547 หลายพันครั้งเปนเรื่อง
ดี เพราะเปนระดับเล็กๆ และ
เปนการปลดปลอยพลังงาน
สะสมใหออกมา ดาน " ดร.
เปนหนึ่ง" เผยนี่ไมใชครั้งสุดทายและในรอบ 1-2 ปน้ีคงจะเกิดอีก
หลายครั้ง เรียกรองใหรัฐบาลทําระบบเตือนภัยใหสมบูรณกวาน้ี 
โดยเฉพาะเครื่องมือวัดระดับนํ้าทะเลที่จะทําใหทราบขอมูลเรื่องสึนา
มิไดชัดเจนขึ้น  
        
       รศ.ปญญา จารุศิริ หัวหนาหนวยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผนดินไหว
และธรณีแปรสัณฐาน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดเผยวา 
การประกาศเตือนภัยเรื่องการเกดิสึนามิหลงัแผนดินไหวขนาด 7.2 ริกเตอรที่
หมูเกาะอันดามันและนิโคบารเมือ่คืนที่ผานมา (24 ก.ค.) เปนสิ่งที่ถูกตองแลว 
แมในอดีตที่ผานมาเครื่องมือวัดแผนดินไหวที่อยูในแถบประเทศอนิโดนีเซีย 
อินเดียและไทยจะเคยตรวจจับวาเคยเกิดแผนดินไหวขนาด 7.5 รกิเตอรใน
บริเวณดังกลาวและไมทําใหเกิดสึนามิก็ตาม เพราะสึนามินั้นสามารถเกิดได
หลากหลายรูปแบบ 

 
 



        
       ที่สําคัญคือบริเวณหมูเกาะอันดามันและนิโคบารนั้นอยูไมหางจาก
ประเทศไทย โดยเฉพาะเกาะภูเกต็ ซึ่งถาหากเกิดสึนามขิึ้นมาจะไดรับ
ผลกระทบคอนขางมาก 
        
       “ผมเฝาดูขอมูลหลังจากเกดิแผนดินไหวที่นิโคบาร ก็พบวาไมมีรายงาน
ความเสียหายเกิดขึ้นบริเวณใกลๆ กับเกาะ ก็วิเคราะหวาโอกาสเกิดสึนามิใน
ไทยคงไมมี สรุปก็คือเปนแผนดินไหวที่ไมรนุแรง แตขณะเดียวกันก็มีคนบอก
วามีคลื่นสูงประมาณ 4 เมตรเขามา ซึ่งผมเองก็ไมแนใจวาเปนคลื่นที่เกิดจาก
มรสุมหรืออะไรกันแน ไมแนใจวามีหลักฐานชัดเจนหรือเปลา ถาจะเอาใหแน
อยากรูวาเปนสึนามหิรือเปลาก็ตองตรวจอยางดาวเทียมที่ชื่อวา อีโคนอส ซึ่ง
สามารถตรวจจับได ทั้งนี้ทั้งนัน้ผมเห็นวาเปนจุดที่ดีที่เรารีบประกาศเตือนไว
กอน” 
        
       สําหรบัการแกปญหาในระยะยาวนั้น จะตองมีนําเครื่องมือวัดระดับน้ําไป
ติดไวใกลๆ กับหมูเกาะอันดามันและนิโคบารของอินเดีย เพราะเปนจุดที่อาจ
เกิดแผนดินไหวและทําใหเกิดสึนามิได ซึ่งเปนเรื่องของรัฐบาลไทยที่จะตอง
ไปขอความรวมมือกับรฐับาลอินเดีย 
        
       “ทฤษฎีของผมก็คือเมื่อเกดิแผนดินไหวขนาดใหญแลว จากนั้นก็จะเกดิ
ขนาดเล็กๆ ตามมา ซึ่งไมใชเรื่องที่นากลัวอะไร เพราะเหมือนเปนการ
ปลดปลอยพลังออกมา ดีกวาอยูเฉยๆ เงียบๆ ไมมีปไมมขีลุยแลวเกดิขึ้นมา 
อยางนั้นอนัตราย แลวการเกิดแผนดินไหวเล็กๆ ก็เปนเรื่องที่ดี จะเกิดสักพัน
ครั้งหมื่นครัง้ก็ไมเปนไร ผมอยากใหเกิดเยอะๆ ดวยซ้ําไป ย่ิงมากยิ่งดี เพราะ
เปนสัญญาณวาจะไมเกิดขนาดใหญ” 
        
       “ผมยังสนับสนุนใหมีระบบการเตือนภัย เตือนดีกวาตาย ถาตายคนโทษ
รัฐบาล แตระบบการเตือนภัยจะตองมีความชัดเจน คือถาเกิดแผนดินไหวที่
ไหนที่อันตรายตอไป เชนที่เกาะนโิคบาร ก็ตองออกประกาศเตือนวาขณะนี้เกดิ
แผนดินไหวแลวนะ ขนาดความแรงเทานัน้เทานี้ จากนั้นก็ใหประชาชนคอย
ติดตามขาวสารและการวิเคราะหของหนวยงานที่รับผิดชอบอยางใกลชิด วา
หลังจากเกดิแลวจะมีผลกระทบอะไรตามมา มีโอกาสจะเกิดสึนามิหรือไม 
อยางไร” 
        
       รศ.ปญญากลาวตอวา จุดสําคัญของไทยที่ทางนักธรณีวิทยาอยากได
ขอมูลคอนขางมากก็คือ “แผนที่ภูมิประเทศใตทะเลบริเวณใกลๆ กับ
ชายฝงอันดามัน” ซึ่งขณะนี้ไมมีขอมูลอยูในมือ จึงทําใหไมรูวาแผนดินไหว
ที่เกิดขึ้นจะสงกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอะไรหรือไม เพราะถา
เกิดผลกระทบและทําใหเกิดแผนดินไหวถลมในทะเลใกลๆ กับชายฝงอันดา
มัน จะมีโอกาสเกิดสึนามิ ที่เรียกวา “สึนามิทองถ่ิน” ได 
        
       ทั้งนี้ หนวยงานที่มีขอมูลดังกลาวอยูในมือก็คือกรมอุทกศาสตร 



กองทัพเรือ ซึ่งที่ผานมาเคยขอขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนีม้าหลายครั้งแลว แตก็ยัง
ไมเคยไดรับความรวมมือแตอยางใด ดังนั้น จึงอยากขอความกรุณาจากทาง
กองทัพเรือใหชวยสงขอมูลมาใหดวย 
        
       สุดทาย รศ.ปญญาใหขอมูลเตือนภัยที่สําคัญดวยวา จากเหตุการณ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวาจุดที่เกิดเริ่มไลจากทางใตขึ้นมาเรื่อยๆ คือ
จากตอนกลางๆ ของเกาะสุมาตรา ก็เริ่มขึ้นมาตอนบนของเกาะสมุาตรา และไล
ไปที่หมูเกาะอันดามันและนิโคบาร 
        
       ดังนั้น นับจากนี้เปนตนไป นักธรณีวิทยาหรือผูที่ติดตามแผนดินไหว
จะตองจับตาจุดที่จะเกิดตอไป นั่นก็คือบริเวณรอยเลื่อนสะแกง (Sakaing 
Fault) ที่อยูในพมา เพราะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไดคอนขางมากและเปนจุดที่
อยูใกลกับประเทศไทย ซึ่งนัน่หมายความวาโอกาสที่จะเกิดอันตรายจะยิ่งสูง
ตามไปดวย 
        
       “เขื่อนตองระวัง ตองทําอะไรสักอยาง บอกใหประชาชนรู ผมก็เปนไม
เบื่อไมเมากับเขามานาน คนที่รับผิดชอบคงคิดวากันได แตนั่นไมเพียงพอ 
ตองทําอะไรมากกวานัน้ ผมกลัวน้าํในเขื่อนกระฉอกออกมา ชาวบานแย เพราะ
รอยเลื่อนสะแกงเปนรอยเลื่อนทีน่ากลัว สะแกงอยูตรงกลางของพมา พาดผาน
เหนือใตเลย เคยถลมมาแลว พมาตองยายเมืองหลวงกเ็พราะรอยเลื่อนนี้
มาแลว” 
       ดาน ดร.เปนหนึ่ง วาณิชชัย ผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหวจากสถาบนั
เทคโนโลยแีหงเอเชีย (AIT) กลาวแสดงความเห็นวา การเกิดแผนดินไหวที่
หมูเกาะอันดามันและนิโคบารเมือ่คืนที่ผานมานาจะเปนอาฟเตอรช็อกจาก
เหตุการณ 26 ธ.ค.2547 ที่ผานมา และในชวง 1-2 ปนบัจากนี้ก็คงเกิด
เหตุการณทํานองนี้อกีหลายครั้ง ครั้งนี้ไมใชครั้งสุดทายแนนอน ทั้งนี้ประเด็นที่
สําคัญที่สุดก็คือจะตองเรงระบบเตอืนภยัใหสมบูรณกวานี้ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การติดต้ังเครื่องวัดระดับน้ําทะเลเพื่อยืนยันถึงการเกิดสึนาม ิ
        
       "ศูนยเตือนภัยฯ ลําบากใจเหมือนกัน เพราะ 7 ริกเตอรตนๆ ในบางพื้นทีก่็
ทําใหเกิดสึนามิยอมๆ ทําใหเกิดสึนามิทองถิน่ไดเหมือนกัน ดังนั้นกต็องเตือน
เอาไวกอนเพื่อความปลอดภัยเนือ่งจากขอมลูจํากัด แตสิ่งที่ผมเปนหวงก็คือจะ
เกิดแผนดินไหวในลักษณะนี้อีกหลายครั้ง ถาเตือนแลวไมมาก็จะยุง เพราะอาจ
สงผลทําใหมีคนไมเชื่อได ซึ่งเมื่อไมเชื่อกห็มายความวาไมหนี และถาเกิดสนึา
มิจริงๆ ก็คงจะเปนเรื่องเปนราวขึน้มาอีก แตถาเรามรีะบบที่สมบูรณ พอเกิด
แผนดินไหวเราก็จะเตือนทันทีวาขณะนี้เกิดแผนดินไหวแลวนะ ใหทุกคน
เตรียมพรอมและคอยฟงขาว แตยังไมตองอพยพ จากนั้นใหรอฟงเจาหนาที่
มอนิเตอรขอมูลใหชัดเจนวาจะเกิดสึนามิตามมาหรือไม " 
        
       ทั้งนี้ โอกาสที่จะเกิดแผนดินไหวครั้งใหญก็มี เพราะรอยเลื่อนหรือรอยตอ
ระหวางเปลือกโลกต้ังแตหมูเกาะอันดามันและนิโคบารไลขึ้นเหนอืไปถึงพมา
เปนแนวทียั่งไมไดไถลมากนัก พลังงานยังคงสะสมตัวอยู อาจจะเกิดปญหาได 



ถาขนาด 6-7 ริกเตอรไมเปนไร ถาเปน 8-9 ริกเตอรก็จะยุง 
        
       ดร.เปนหนึ่งใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สําหรบัรอยเลื่อนสะแกงนั้นเปนรอยเลื่อน
ที่ไมใหญ ที่ผานมาเกดิแผนดินไหวบนบกใหญสุดก็ 8 ริกเตอรที่เมืองมัณฑะ
เลยของพมา ในทะเลก็แค 6 ริก เตอร แตปญหาก็คือเปนจุดที่อยูใกลกับไทย
คอนขางมาก ถาเกิดและทําใหภูเขาใตน้ําถลม เกิดแผนดินเลื่อนใตน้ําก็คงจะ
เกิดสึนามิได เพราะฉะนั้นตองระวงัใหมาก โดยเฉพาะบรรดาเขื่อนที่อยูในรอย
เลื่อนใกลเคียงเพราะทําใหแตกได ซึ่งที่ผานมาก็ยังไมเห็นหนวยงานที่
รับผิดชอบไดตระเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้เทาใดนัก      


