
ความรูดานธรณีวิทยาและภูมิศาสตรเชิงระบบจากภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ
สําหรับระบบเฝาระวังและการจัดการเพื่อลดผลกระทบในอนาคต 

59 mm/yr

61 mm/yr 65 mm/yr

จากเหตุการณสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 นอกจากจะ
ใหความทรงจําอันปวดราวตอภูมิภาคโดยรอบมหาสมุทรอินเดียและ
ทะเลอันดามันแลว องคความรูของสาเหตุการเกิด กระบวนการที่
เกี่ยวของกัน รวมทั้งลักษณะของ

ผลกระทบโดยตรงที่ เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน  ก็เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งที่เราควรจะเรียนรูและทําความเขาใจใหถองแท 
กับความรูด านโลกศาสตร  (Earth Sciences) โดยเฉพาะดาน
ธรณีวิทยา (Geology) ของลักษณะการเคลื่อนตัวบริเวณรอยตอของ
เปลือกโลกที่กอใหเกิดแผนดินไหวครั้งใหญขนาด 9.0 ริกเตอร ที่
สงผลตอเนื่องทําใหเกิดสึนามิตามมาซึ่งกอให

เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอภูมิภาคโดยรอบ รวมทั้งกับความรูดาน
ภูมิ ศ าสตร เ ชิ งระบบ  (Systematic Geography) ที่ อ ธิบายถึ ง
กระบวนการซึ่งทําใหบริเวณตางๆ ที่เกี่ยวของมีความแตกตางกันทั้ง
ในมิติของเวลาและมิติของพื้นที่จากเหตุการณ การอธิบายถึงความรู
ดังกลาวอยางเปนรูปธรรม สามารถกระทําไดโดยการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System –
GIS) มารวบรวม วิเคราะหและประมวลผล จากขอมูลเชิงพื้นที่ดาน
ตางๆที่เกี่ยวของทั้งในรูปแบบเวคเตอร และขอมูลเชิงภาพจาก
ดาวเทียม (ที่บันทึกทั้งกอนและหลังเหตุการณ) และแสดงผลองค
ความรูที่ไดเปนแผนที่และแบบจําลอง (Model) ที่ครอบคลุมทั้งใน
ระดับภูมิภาคและในบริเวณชายฝงทะเลอันดามันทางภาคใตของ
ประเทศไทย
จากแบบจําลองดานลาง ลูกศรขนาดใหญสีแดงแสดงถึงทิศทางการกลไกเคลื่อนที่ตามปกติของแผนเปลือกโลกอินเดีย ที่มุดตัวลงดานลาง
แผนเปลือกโลกยอยพมาและแผนเปลือกโลกยูเรเชีย ดวยอัตราประมาณ 60 มม./ป ไปทางทิศเหนือโดยประมาณ ซึ่งในบริเวณดังกลาวนี้มักมี
การเกิดแผนดินไหวอยูเปนประจํา    (ดูแผนที่ประกอบหนาสุดทาย) เนื่องจากการปรับสมดุลของการมุดตัวของแผนเปลือกโลกดังกลาว  การ
เกิดแผนดินไหวครั้งใหญ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และการเกิดแผนดินไหวตามมานั้น ก็เกิดตามบริเวณรอยตอของแผนเปลือกโลก
อินเดียและแผนเปลือกโลกยอยพมา

การเรียนรูและการทําความเขาใจใหถองแทถึง สาเหตุและกลไกการ
เกิดสึนามิ เวลาในการเคลื่อนที่ของสึนามิถึงบริเวณชายฝง และ
ผลกระทบจากสึนามิกับบริเวณชายฝงทะเล         จะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการนําไปประยุกตใชในการจัดทําระบบเฝาระวังและการ
เตือนภัยซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญในการบริหารจัดการดานธรณีพิบัติ
ภัย เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณสึนามิที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกใน
อนาคตใหมีความเสี่ยงและเกิดความเสียหายนอยที่สุดตอชีวิต 
ทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย
และบริเวณชายฝงทะเลอันดามันที่ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลของ 
6 จังหวัดทางภาคใตของประเทศไทยบทนํา

รวบรวม วิเคราะหและประมวลผลโดย ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ อยูเมือง
(อาจารยประจําภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร  และหัวหนาศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย      
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย e-mail: sombat@gisthai.org www.gisthai.org)
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สาเหตุและกลไกการเกิดสึนามิ
การเกิดแผนดินไหวขนาดใหญนั้น บอยครั้งจะพบวาเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหพื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร และถาเหตุการณนี้
เกิดขึ้นในพื้นทองทะเลลึก มักจะสงผลตอการเกิด  สึนามิตามมา 
เหมือนที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่  26 ธันวาคม  พ .ศ . 2547 ที่ผานมา 
แผนดินไหวที่วัดความรุนแรงได 9.0 ตามมาตราวัดริกเตอร ดังกลาว
เปนผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนบริเวณแนวการมุดตัวของ
แผนเปลือกโลกอินเดีย ที่มุดตัวลงดานลางแผนเปลือกโลกยอยพมา
และแผนเปลือกโลกยูเรเชีย และจากการวัดคาคลื่นแผนดินไหว และ
การสรางแบบจําลองทางคอมพิวเตอรโดย  Chen Ji ซึ่ งเปน
ผูเ ชี่ยวชาญจากหองปฏิบัติการคลื่นแผนดินไหว ของ California 
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดสรุปผลจากการ
วิจัยในเบื้องตนวา แผนเปลือกโลกยอยพมาไดถูกยกตัวสูงขึ้น 20 
เมตร ที่ตําแหนงศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว ณ ความลึก 18 
กิโลเมตร ซึ่งทําใหเกิดการยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง 5 เมตร และเคลื่อนตัว
ไปในแนวระนาบ 11 เมตรในบริเวณบนสุดของพื้นทองทะเล ดังแผน
ที่ดานลางซึ่งแสดงผลของการเคลื่อนตัวพื้นโลกบริเวณที่เกิด
แผนดินไหวครั้งใหญ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ทั้งในแนวดิ่ง
และในแนวระนาบ 

แผนที่ดานลางแสดงถึงการประมาณคาของการเคลื่อนที่ และผล
ของการเคลื่อน ที่ของ เปลื อกโลกที่ไดจากการคํานวณของ
แบบจําลองคอมพิวเตอรที่อางอิงขอมูลจาก เครื่องมือตรวจวัดคา
คลื่นแผนดินไหวที่เกี่ยวของ

 ภาพทางซายดานลาง แสดงถึงการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งหรือการ
เคลื่อนแบบยกตัวขึ้น คาที่เปนบวก (สีแดง สีเหลือง  และ สีเขียว) 
แสดงพื้นที่ซึ่งมีการยกตัวขึ้นในชวงของการเกิดแผนดินไหว สวน
คาที่เปนลบ (สีน้ําเงิน) แสดงพื้นที่ซึ่งมีการทรุดตัวลงในชวงเวลา
เดียวกัน สําหรับระดับการยกตัวขึ้นเกิดตามแนวการมุดตัวนั้น แผน
เปลือกยอยพมามีการเคลื่อนตัวสูงขึ้นกวาแผนอินเดีย 5 เมตร ใน
บริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเกาะสุมาตรา 

ภาพทางขวาดานลาง แสดงถึงการเคลื่อนตัวในแนวระนาบ ซึ่งวัดคา
ไดมากสุดถึง 11 เมตร โดยบริเวณชายฝงของเกาะ            สุมาตราวัด
ได 3 เมตร และทางตอนเหนือสุดของเกาะ Simeulue วัดได 2 เมตร 
นักธรณีวิทยาคาดหวัง ที่จะใชขอมูลจากการสํารวจระยะไกล 
(Remote Sensed Data)  รวมกับระบบการกําหนดตําแหนงบนโลก 
(Global Positioning System : GPS) มาใชประเมินและประมาณ
การณการเคลื่อนที่ที่เกิดจากแผนดินไหวโดยแบบจําลองทาง
คอมพิวเตอรในลําดับตอไป

แผนที่แสดงผลของการเคลื่อนตัวของพื้นโลกบริเวณที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในแนวดิ่ง (รูปซาย) และในแนว
ระนาบ (รูปขวา) โดยดาวสีแดงแสดงถึงตําแหนงศูนยกลางของการเกิดแผนดินไหวครั้งใหญดังกลาว (ดัชนีแผนที่อางอิงกับกรอบเสนประสี
เหลือง ในหนาที่แลว) (แหลงขอมูล : Chen Ji
, California Institute of Technology , Seismological Laboratory)
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แผนที่แสดงแนวการมุดตัวและแนวรอย
เลื่อนประเภทตาง ๆ รวมทั้งตําแหนงของ
การเกิดแผนดินไหวครั้งใหญที่เกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ดาวสีแดง) 
และตําแหนงการเกิดแผนดินไหวที่เกิด
ตามมา (ขอมูลถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ .
2548)



เวลาในการเคลื่อนที่ของสึนามิถึงชายฝง

แผนที่แสดงระยะเวลาการเคลื่อนที่ของสึนามิจากจุดกําเนิดไปจนกระทั้งกระทบชายฝงของประเทศ
ตาง ๆ   (แหลงขอมูล : เสนเวลาการเคลื่อนที่ของสึนามิอางอิงจากแบบจําลองของ UNESCO UNDP  และ 
GRID-Europe)

แผนที่ (บริเวณกรอบสีเหลืองในหนาที่แลว) แสดงระยะเวลาการเคลื่อนที่ของสึนามิที่กระทบชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย                  
(แหลงขอมูล : เสนเวลาการเคลื่อนที่ของสึนามิอางอิงจากแบบจําลองของ UNESCO UNDP และ GRID-Europe)

การกอตัวของสึนามิมาจากพลังของการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งและทรุด
ตัวในแนวระนาบของรอยเลื่อนในบริเวณจุดศูนยกลางของการเกิด
แผนดินไหวครั้งใหญไปตามแนวการมุดตัวของขอบเปลือกโลก
ดังกลาวขางตน ทําใหปริมาณน้ํานับรอยลูกบาศกกิโลเมตรเคลื่อน
เขามาแทนที่ คลื่นขนาดยักษก็เริ่มเคลื่อนตัวจากแนวจุดศูนยกลาง
แผนดินไหวขางตน แผไปทั่วมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน 
นั่นจึงเริ่มเปนที่มาของ  สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
สึนามิเมื่อเคลื่อนตัวผานน้ําทะเลลึกจะมีชวงความยาวคลื่นยาวมาก 
(80-200 กิโลเมตร) เมื่อเทียบกับระดับความสูงของตัวคลื่น แตจะ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วที่สูงมากเฉลี่ย 700-1,000 กิโลเมตร/ชม. ทําให
เรือที่แลนอยูในทะเลไกลจากชายฝงจะไมรูวาเกิดคลื่นยักษขึ้น และ
เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เขาใกลชายฝงที่เปนพื้นที่น้ําตื้นมากขึ้น คลื่นจะ
เคลื่อนตัวชาลงแตจะเพิ่มระดับความสูงมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นทะเลและความลาดชันบริเวณชายฝงดวยเชนกัน 
(ความเร็วของสึนามิ  ≅√gD เมื่อ g = 9.8 เมตร/วินาที 2 และ 
D=ความลึกของทะเล (เมตร))

การเคลื่อนที่ของสึนามิหลังจากเกิด
แผนดินไหวดังกลาว ไดใชระยะเวลา
เคลื่อนที่จากจุดกําเนิดไปจนกระทั้ง
กระทบชายฝงของประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคนี้ แตกตางกันตั้งแตประมาณ 
30 นาทีถึงเกาะสุมาตรา 60 นาทีถึงหมู
เกาะสิมิลัน 90 นาทีถึงเกาะภูเก็ต       
เขาหลัก และเกาะพีพี ตามลําดับ ดังที่
ไดแสดงดวยแผนที่ดานลาง  โดย 
UNESCO UNDP และ GRID-Europe 
จะใชขอมูลตาง ๆเชนความรุนแรง
ข อ ง ก า ร เ กิ ด ค ลื่ น แ ผ น ดิ น ไห ว 
ลักษณะการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อน 
ความลึกและลักษณะภูมิประเทศใต
ทองทะเล ขอมูลของเวลาจริงที่สึนามิ
กระทบชายฝงในแตละแหง เปนตน 
มาการจัดทําแบบจําลองลักษณะและ
เวลาในการเคลื่อนที่ของสึนามิ ที่
เกิดขึ้น
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แผนภาพจําลองแสดงลักษณะการกอตัวของสึนามิจากพลังของการ
เคลื่อนตัวในแนวดิ่งและทรุดตัวในแนวระนาบของรอยเลื่อนใน
บริเวณแนวการมุดตัวของขอบเปลือกโลก



หลังจากที่สึนามิไดเคลื่อนที่ถึงชายฝงทะเลแลว โดยทั่วไปจะ
สามารถจําแนกผลกระทบที่เกิดขึ้นตอบริเวณชายฝงออกไดเปน 2 
ระดับ คือ                                             

1. ผลกระทบทางตรง (Primary effects) ไดแก ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินของคนในบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน
ของประเทศไทยอยางรุนแรงหลายแหง(เชนที่เขาหลักและบาน
น้ําเค็ม) การกัดเซาะชายฝง และ การสะสมตัวของตะกอนชายฝง 
เปนตน

2. ผลกระทบทางออม (Secondary effects) ไดแก การทรุดตัวของ
แผนดิน (Subsidence) การเกิดแผนดินถลม(Landslides) และการ
เลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่ยังมีพลัง(Active faults) เปนตน

จากการประเมินผลกระทบและความเสียหายทางตรงตอสภาพทาง
กายภาพและสภาพทางธรณีวิทยาในเบื้องตนของพื้นที่ที่ประสบ
ธรณีพิบัติภัยจากสึนามิในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย ทั้ง 6 จังหวัด ตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
ตรังและสตูลไดจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. การจําแนกในระดับรายละเอียดปานกลางโดยอาศัยขอมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat (รายละเอียดภาพ 30 เมตร) ในพื้นที่ชายฝงทะเล
อันดามันของจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ซึ่งในเบื้องตนการ
จําแนกในระดับรายละเอียดปานกลางในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดา
มัน ไดวิเคราะหในบริเวณชายฝงของ  พังงา โดยการวิเคราะหคา
ดัชนีพืชพรรณ (Normalize Difference Vegetation Index: NDVI) 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเกิดสึนามิ โดยอาศัยขอมูลภาพดาวเทียม 
Landsat ทั้งชวงกอนและหลังเกิด เหตุการณ  ซึ่ งไดสรุปและ
แสดงผลอางอิงจากแผนที่ภาพดาวเทียมทางดานขวามือ และแผน
ที่แสดงผลการจําแนกระดับความรุนแรงของผลกระทบในบริเวณ
ชายฝงทะเลจังหวัดพังงา บริเวณเกาะระ-เกาะคอเขา(บริเวณ A) 
และในบริเวณบานน้ําเค็ม – เขาหลัก (บริเวณ B) ในหนาถัดไป 
2. การจําแนกในระดับรายละเอียดสูงโดยอาศัยขอมูลภาพ
ดาวเทียม IKONOS (รายละเอียด 1 เมตร) โดยเฉพาะในบริเวณ
แหลมปะการัง-หาดเขาหลัก และบริเวณชุมชนบานน้ําเค็ม อําเภอ
ตะกั่วปา จังหวัดพังงา ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
มากที่สุดตอชีวิตและทรัพยสินในบริเวณชายฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย (ดูรายละเอียดในหนาถัดๆไป)

ผลกระทบจากสึนามิกับบริเวณชายฝง                                                                
ทะเลอันดามันของประเทศไทย

แผนที่ภาพขอมูลดาวเทียม Landsat บริเวณชายฝงทะเลบริเวณจังหวัด
พังงาและจังหวัดภูเก็ต แสดงลักษณะสิ่งปกคลุมดิน ที่บันทึกภาพเมื่อวันที่ 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หลังเกิดเหตุการณ       สึนามิ

แผนที่แสดงผลการจําแนกระดับความรุนแรงของผลกระทบจากสึ
นามิตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลบริเวณ
เกาะระ-เกาะคอเขา (บริเวณ A ในหนา 81) ที่ซอนทับบนภาพขอมูล
ดาวเทียม Landsat หลังเกิดเหตุการณ    สึนามิ

แผนที่แสดงผลการจําแนกระดับความรุนแรงของผลกระทบจากสึ
นามิตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลบาน
น้ําเค็ม-เขาหลัก (บริเวณ B ในหนา 81)ที่ซอนทับบนภาพขอมูล
ดาวเทียม Landsat หลังเกิดเหตุการณสนึามิ
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ทะเลอันดามัน

(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม Landsat ไดรับความอนุเคราะหจาก 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน))



ผลกระทบจากสึนามิ                                                                
กับบริเวณแหลมปะการัง-ชายหาดเขาหลัก

ในบริเวณ A เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณ B (บริเวณปลายแหลม
ปะการัง) จะเห็นวากอนการเกิดเหตุการณ ในบริเวณนี้ยังเต็มไปดวย
ความสมบูรณของพืชพรรณตางๆ (พื้นที่สีเขียว) รูปรางของปลาย
แหลมปะการัง ตลอดจนแนวหาดทราย ที่เห็นรูปรางไดอยางชัดเจน 
ทองทะเลรอบแหลมปะการัง จะมีสีเหลืองออนผสมฟาออน ซึ่งแสดง
ถึงการสะทอนลักษณะของน้ําทะเลผสมกับสิ่งอื่น ที่อาจจะเปนโคลน
และตะกอนตางๆ รวมทั้งเปนแนวปะการัง ที่ไดสะสมตัวอยูทําให
บริเวณแหลมงอกเพิ่มขึ้นและตื้นเขินซึ่งจะเปนพื้นที่ที่ออนไหวงาย
ตอการกัดเซาะและพัดพา การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณนี้หลัง
การเกิดเหตุการณจะเห็นวาบริเวณพื้นที่สีเขียวที่เคยแสดงเปนลกัษณะ
ของพืชพรรณนั้นจะเห็นวาถูกแทนที่ดวยโคลนและตะกอน บริเวณ
ปลายสุดของแหลมปะการังจะไมมีปรากฏใหเห็นในภาพเลย ซึ่งตอง
รอผลจากการสํารวจภาคสนามวาบริเวณนี้อยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลใน
ปจจุบัน หรือพื้นที่เหนือน้ําทะเลสวนใหญถูกอิทธิพลของ   สึนามิได
กัดเซาะและพัดพาตะกอนดานบนเขาสูฝง แนวหาดทรายเกือบ
ทั้งหมดไดถูกทําลายกัดเซาะและพัดพาไป ทําใหมีผลกระทบตอ
บริเวณพื้นที่ชายฝงที่บางพื้นที่พบวาแนวชายฝง ไดถูกกัดเซาะเขาไป
อยางมาก ทองทะเลรอบแหลมปะการัง จะมีสีครามเขมขึ้นซึ่งนาจะมี
ระดับความลึกมากกวาเดิม  
ในบริเวณ C เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณ D (บริเวณบลูวิลเลจปะการัง
รีสอรตใกลกับแหลมปะการัง) จะเห็นวากอนการเกิดเหตุการณ ใน
บริเวณนี้ ยังเต็มไปดวยความสมบูรณของพืชพรรณตางๆ (พื้นที่สี
เขียว) กลุมอาคารของรีสอรตที่เห็นเปน จุดสีสมที่เรียงตัวกันในภาพ 
และสามารถมองเห็นแนวหาดทราย

หนารีสอรตไดอยางชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณนี้หลัง
การเกิดเหตุการณจะเห็นวาบริเวณที่เคยเปนพื้นที่สีเขียวของพืช
พรรณถูกแทนที่ดวยโคลนตะกอน (สีน้ําตาล) และการเปลี่ยนแปลง
ของความขุนของตะกอนในบอเลี้ยงกุงทางซายมือ  รวมทั้งกลุม
อาคารของรีสอรตที่เปนจุดสีสมซึ่งพบวาบางสวนไดสูญหายไป 
และแนวหาดทรายหนารีสอรตไดถูกกัดเซาะและพัดพาหายไปหมด 
ทําใหแนวชายฝง ไดถูกกัดเซาะเขาไปอยางมาก พรอมๆกับรองน้ํา
ไดถูกเปดกวางขึ้นมากกวาเดิมอยางชัดเจน 
ในบริเวณ E เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณ F (บริเวณโซฟเทล     เมจิก
ลากูลรีสอรตแอนดสปา) จะเห็นวากอนการเกิดเหตุการณ ในบริเวณ
นี้ยังเต็มไปดวยความสมบูรณของพืชพรรณตางๆ (พื้นที่สีเขียว)
สามารถมองเห็นแนวหาดทรายหนา                  รีสอรตไดอยาง
ชัดเจน ตลอดเสนทางน้ํา (ทางดานขวามือ) ยังเต็มไปดวยพืชพรรณ
ปกคลุม ทั้งสองฝ ง และในบริเวณรีสอรตที่ยังเห็นสระน้ําใน
โครงการมีสีน้ําเงินชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณนี้หลัง
การเกิดเหตุการณจะเห็นวาบริเวณที่เคยเปนพื้นที่สีเขียวของพืช
พรรณถูกแทนที่ดวยโคลนตะกอน (สีน้ําตาล) แนวหาดทรายหนารี
สอรตหายไปหมด และพบวาชายฝงถูกกัดเซาะเปลี่ยนแปลงรูปราง
อยางมาก  พืชพรรณที่เคยปกคลุมทั้งสองฝงตลอดเสนทางน้ําสูญ
หายไปทําใหเห็นเสนทางน้ําชัดเจนมากกวาเดิม และสระน้ําใน
โครงการของ      รีสอรตมีสีขุนเปลี่ยนไป และมองเห็นสิ่งปลูกสราง
ตางๆ ของโครงการไมชัดเจน เพราะถูกปกคลุมดวยตะกอนหลัง
เหตุการณ

แผนที่เปรียบเทียบภาพขอมูลจากดาวเทียม IKONOS ที่บันทึกกอนและหลังจากที่สึนามิเขาถลมชายฝงบริเวณแหลมปะการัง -โซฟเทลเม
จิกลากูลรีสอรตแอนดสปา ที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพและทางธรณีวิทยาทีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะในบริเวณ 
A เปรียบเทียบกับบริเวณ B   บริเวณC เปรียบเทียบกับบริเวณ D  และบริเวณ E เปรียบเทียบกับบริเวณ F (ที่จะอธิบายถึงในหนาถัดไป)

ภาพขอมูลจากดาวเทียม IKONOS ที่บันทึกภาพเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หลังจากที่สึนามิเขาถลมบริเวณชายฝงบริเวณ  แหลมปะการัง-ชายหาดเขาหลัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ที่ซอนทับแบบจําลองสามมิติของลักษณะภูมิประเทศบริเวณดังกลาว ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงมากที่สุดตอชีวิตและทรัพยสินในบริเวณชายฝงทะเลอันดามันของ ประเทศไทย 

(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน))
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แผนที่แสดงผลการจําแนกพื้นที่เสียหายในเบื้องตน บริเวณแหลมปะการัง -ชายหาดเขาหลัก โดยการแปลความหมาย                    
ดวยสายตา จากภาพขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS ที่บันทึกกอนและหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ

แผนที่ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ที่บันทึก เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม  พ.ศ. 2547 หลังจากที่สึนามิเขาถลมชายฝงบริเวณแหลม
ปะการัง-ชายหาดเขาหลัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา  

(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน))

แผน ที่ภาพข อมู ลจ ากดาว เที ยม  IKONOS ที่ บัน ทึก เมื่ อ วัน ที่ 
3 มกราคม  พ.ศ. 2546 (กอนที่สึนามิเขาถลม) บริเวณชายฝงแหลม
ปะการัง-โซฟเทลเมจิกลากูล รีสอรตแอนดสปา
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แผนที่แสดงแนวหาดทรายดานติดทะเลและแนวชายฝงเดิม บริเวณแหลมปะการัง -โซฟเทลเมจิกลากูลรีสอรตแอนดสปา โดยการ
แปลความหมายดวยสายตา จากภาพขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS ที่บันทึกเมื่อวันที่ 3 มกราคม  พ.ศ. 2546 กอนการเกิด
เหตุการณสึนามิ

แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงแนวหาดทรายดานติดทะเลและแนวชายฝง บริเวณแหลมปะการัง -โซฟเทลเมจิก ลากูลรีสอรตแอนด
สปา โดยการแปลความหมายดวยสายตา จากภาพขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS ที่บันทึกเมื่อวันที่ 3 มกราคม  พ.ศ. 2546 
กอนการเกิดเหตุการณสึนามิ และวันที่ 29  ธันวาคม  พ.ศ. 2547หลังการเกิดเหตุการณสนึามิ



ผลกระทบจากสึนามิ กับชุมชนบานน้ําเค็ม

ชุมชนบานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัด
พังงา เปนอีกบริเวณหนึ่งที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงที่สุด
แหงหนึ่งของประเทศไทยจากเหตุการณสึนามิ ในวันที่ 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ชุมชนบานน้ําเค็ม ตั้งอยูขางปากคลอง
น้ําเค็ม ซึ่งเดิมเคยเปนเหมืองแรมากอน หลังจากนั้นจึงไดมี
ประชากรเขามาตั้งรกราก ประกอบไปดวยบานเรือนจํานวน
มาก  รวมตัวกันชุมชนขนาดใหญรวม 1,600 ครัวเรือน  มี
ประชากรราว 4,600 คน แรงงานตางหมูบานที่มาเชาบานพัก
ในบริเวณใกลเคียงอีก 1,500 คน และแรงงานตางชาติหลักๆ 
คือ 'ชาวพมา' ที่มารับจางในเรือประมงอีกนับพันชีวิต

เนื่องจากตําแหนงที่ตั้งและสภาพทางกายภาพของบาน
น้ําเค็ม ซึ่งอยูในแนวปะทะของสึนามิ และไมมีเกาะแกง 
ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาในทะเล ที่จะคอยรับแรงปะทะ ที่จะ
ทําใหพลังงานของสึนามิลดลง นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
จากลักษณะความลึกของทองทะเลแลว บริเวณบาน
น้ําเค็ม มีลักษณะของพื้นทะเล เปนรองลึก(เชนเดียวกับ
บริเวณเขาหลัก) เมื่อสึนามิเคลื่อนตัวเขาสูฝงจะมีความ
รุนแรงมากเปนพิเศษ เนื่องจากพลังงานของคลื่นไมไดถูก
ลดทอนลงโดยสภาพของพื้นที่ภูมิประเทศพื้นทองทะเล
บริเวณชายฝงเลย นอกจากนั้นจากลักษณะของปากคลอง
น้ําเค็มที่มีความกวางมาก ทําใหสึนามิสามารถเคลื่อนที่เขา
ไปไดสะดวกและเกิดการพัดพาสันทรายดานปากน้ําและ
กัดเซาะบริเวณชายฝงรวมทั้งปากแมน้ําเขาไปอยางมาก 
ดังปรากฏเห็นไดอยางชัดเจนจากภาพขอมูลดาวเทียม 
IKONOS (ในหนาถัดไป) ที่เปรียบเทียบกันทั้งกอนและ
หลังการเกิดสึนามิ

หลังจากที่สึนามิไดเขาถลมชุมชนบานน้ําเค็มไดมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปเปนอยางมากดังภาพที่ปรากฏ 
จากเดิมบริเวณชายหาดซึ่งเปนที่ตั้งของบานเรือนจํานวน
มาก ถูกกัดเซาะและพัดพาไปพรอมกับการพังทลายของ
ชุมชนหมูบานที่เปลี่ยนสภาพไปอยางมาก แทบไมเห็น
ลักษณะชุมชนเดิมเหลืออยูเลย การจําแนกระดับความ
เสียหายในรายละเอียดของพื้นที่ในบริเวณนี้ มีความ
จําเปนอยางมากตอการการกําหนดเขตการใชประโยชน
ที่ดินในอนาคต เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีก
ในอนาคตจากสึนามิ (แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน))

แผนที่ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS บริเวณบานน้ําเค็มหลังเกิดสนึามิ   (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547)

แผนที่ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS  บริเวณบานน้ําเค็มกอนเกิดคลื่นสึนามิ  (บันทึกภาพเมื่อวันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2545)

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพังงาและชายฝงทะเล   อันดา
มัน

แผนที่แสดงที่ตั้งชุมชนบานน้ําเค็มบริเวณชายฝงทะเลอนัดามัน
(แหลงขอมูล : แผนที่อาคารและสิ่งปลูกสรางของกรมโยธาธิการและผังเมือง,2542)87 88

(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน))



สึนามิเปนธรณีพิบัติภัยชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ยังมีธรณี
พิบัติภัยชนิดอื่น ๆ ที่มีระดับความรุนแรงมากกวา เทียบเทา หรือ
นอยกวาสึนามิ ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําในแตละภูมิภาคของโลก ใน
ชางเวลาหรือฤดูกาลซึ่งมีคาบความซ้ําของการเกิดแตกตางกันไป 
ไดแก แผนดินไหว พายุ น้ําทวม ดินถลม และการกัดเซาะชายฝง 
ซึ่งธรณีพิบัติภัยเหลานี้อาจมีความสัมพันธกัน ยกตัวอยางเชน การ
เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงในทะเลกอใหเกิดสึนามิพัดเขาสูชายฝง
ดังกลาวขางตน

เอกสารอางอิง 
Bell ,F.G. , 1999. Geological Hazards : Their assessment , avoidance and
mitigation. . E & FN Spon, an imprint of Routledge.
Chen Ji , 2005. Preliminary Result of the 04/12/26 (Mw 9.0) , Off Coast of 
Northern Sumatra Earthquake, California Institute of Technology.
Petak, W.J.,and Atkisson, A.A., 1982. Natural hazard risk assessment and public
policy. Springer-Verlag New York Inc.                                       
Pubellier,M., Ego, F., Chamot-Rooke, N., and Rangin, C., 2003. The building of 
pericratonic mountain ranges: structural and kinematic constraints applied to GIS-
based reconstructions of SE Asia: Bull.Soc Geol. France, v. 174                                
Strahler, A. and Strahler, A., 2003. Introducing physical geography (third
edition). John Wiley&Sons, Inc.

+++/-ดินถลม

+++/-การกัดเซาะชายฝง

+++/-น้ําทวม

++/--สึนามิ

++/--แผนดินไหว

การลดผลกระทบการคาดการณการปองกันประเภทของธรณีพิบัติภัย

ความสําเร็จในการวางแผนจัดการธรณีพิบัติภัย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจําเปนตองคํานึงถึงปจจัย 3 ประการ คือ 
1) องคความรูเกี่ยวกับธรณพิบัติภัย เชน ลักษณะและรูปแบบในการเกิด ลักษณะการเกดิผลกระทบ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจอยาง
ถองแทเพื่อนําไปประยุกตใชในขั้นตอนตางๆของกระบวนการการจัดการธรณีพิบัติภัย ในลําดับตอไป
2) การสรางระบบเฝาระวังและการเตือนภัยที่เหมาะสมกับลักษณะของธรณีพิบัติภัยนั้น ๆ ในแตละพื้นที่และ
3) การกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการลดผลกระทบ ทั้งดานการปองกัน การคาดการณ การเตรียมการ การจัดการในชวงวิกฤต และ
การประเมินผลกระทบหลังเหตุการณ

ความสูญเสียที่มากที่สุดในรอบปหรือในคาบความซ้ําที่มีความเปนไปไดคือ?

ความสูญเสียในรอบปหรือในคาบความซ้ําที่คาดการณไวกับพื้นที่เสี่ยงภัยคือ?
การกระจายตัวของความสูญเสีย

กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถปรับปรุงความสามารถในการรองรับ
ผลกระทบทางกายภาพของพื้นที่และโครงสราง กับระดับของความเสี่ยงภัยที่สามารถยอมรับไดหรือไม

การออกแบบทางวิศวกรรม 

การจัดเขตการใชประโยชนในพื้นที่ มีผลตอการลดความสูญเสียของสิ่งกอสรางอยางไร?

ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกตางกันอยางไรในพื้นที่ที่เกิดธรณีพิบัติภัย ?

ผลกระทบทางกายภาพ ของธรณีพิบัติภัยคือ?

สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัยทางกายภาพ คือ?

การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน

ความถี่ หรือคาบความซ้ําของการเกิดธรณีพิบัติภัย?

พื้นที่ไหนที่คาดการณวาจะเกิดธรณีพิบัติภัยขึ้นในอนาคต?

พื้นที่ใดที่มีธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา และพื้นที่ใดที่กําลังเกิดธรณีพิบัติภัยขึ้นในปจจุบัน?

การหลีกเลี่ยง

ขอมูลเชิงพื้นที่ที่ตองใชประกอบการตัดสินใจรูปแบบการจัดการ

คําอธิบายเครื่องหมายในตาราง

+ สามารถกระทําได

+/- สามารถกระทําไดในบางกรณี

- ไมสามารถกระทําได

การวางแผนจัดการดานธรณีพิบัติภัย                                  
เพื่อลดผลกระทบในอนาคต การเกิดแผนดินไหวหรือสึนามินั้น ไมสามารถปองกันหรือหาม

ไมใหเกิดขึ้นได เราทําไดแคเพียงเฝาระวังและคาดการณตําแหนงที่
เกิดแผนดินไหว สรางแบบจําลองการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนและการ
เคลื่อนที่ของสึนามิ ซึ่งอางอิงบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยู หรือ
ขอมูลที่ตรวจวัดไดในปจจุบันเทานั้น  นอกจากนี้การศึกษาเพื่อ
กําหนดบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากการ
เกิดแผนดินไหวและสึนามิในระดับตาง ๆที่เคยเกิดขึ้น มีความสําคัญ
มากตอการวางแผนการจัดการกับเหตุการณธรณีพิบัติภัยดังกลาว 
เพื่อลดผลกระทบตอความสูญเสียจากเหตุการณดังกลาว ที่อาจ
เกิดขึ้นอีกในอนาคต

แหลงขอมูลอางอิง 
NOAA, National Geophysical Data Center
(www.earthobservatory.nasa.gov)                                  
USGS,National Earthquake Information Center 
(www.earthquake.usgs.gov)                                                               
UNESCO, UNDP and GRID-Europe                              
(www.grid.unep.ch) 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ                             
(องคการมหาชน)) (www.gistda.or.th)                                            
ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(www.gisthai.org)

กลยุทธและขอมูลเชิงพื้นที่ซึ่งจําเปนตอการประกอบการตัดสินในการจัดการเพื่อลดความสูญเสียจากธรณีพิบัติภัย

ประเภทของธรณีพิบัติภัย กับความสามารถในการปองกัน  การคาดการณ และการลดผลกระทบ
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