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บทนํา
จากเหตุการณสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 นอกจากจะ
ใหความทรงจําอันปวดราวตอภูมิภาคโดยรอบมหาสมุทรอิน เดียและ
ทะเลอันดามันแล ว องคความรูข องสาเหตุการเกิ ด กระบวนการที่
เกี่ยวของกัน รวมทั้งลักษณะของ

ผลกระทบโดยตรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อชี วิ ต และทรั พ ยสิ น ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งที่เราควรจะเรียนรูและทําความเขาใจใหถองแท
กั บ ความรู ด า นโลกศาสตร (Earth Sciences) โดยเฉพาะด า น
ธรณีวิทยา (Geology) ของลักษณะการเคลื่อนตัวบริเ วณรอยตอของ
เปลือกโลกที่กอใหเ กิดแผนดินไหวครั้งใหญขนาด 9.0 ริกเตอร ที่
สงผลตอเนื่องทําใหเกิดสึนามิตามมาซึ่งกอให

เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอภูมิภาคโดยรอบ รวมทั้งกับความรูดาน
การเรียนรูและการทําความเขาใจใหถองแทถึง สาเหตุและกลไกการ
ภู มิ ศ าสตร เ ชิ ง ระบบ (Systematic Geography) ที่ อ ธิ บ ายถึ ง
เกิด สึนามิ เวลาในการเคลื่ อนที่ ของสึนามิถึ งบริ เ วณชายฝง และ
กระบวนการซึ่งทําใหบริเวณตางๆ ที่เกี่ยวของมีความแตกตางกันทั้ง
ผลกระทบจากสึนามิกับบริเวณชายฝงทะเล
จะเปนประโยชน
ในมิติของเวลาและมิติของพื้นที่จากเหตุการณ การอธิบายถึงความรู
อยางยิ่งตอการนําไปประยุกตใชในการจัดทําระบบเฝาระวังและการ
ดังกลาวอยางเปนรูปธรรม สามารถกระทํา ไดโดยการประยุกตใ ช
เตือนภัยซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญในการบริหารจัดการดานธรณีพิบัติ
ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร (Geographic Information System –
ภัย เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณสึนามิที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกใน
GIS) มารวบรวม วิเคราะหและประมวลผล จากขอมูลเชิงพื้นที่ดาน
อนาคตให มี ค วามเสี่ ย งและเกิ ดความเสี ย หายน อ ยที่ สุ ด ต อ ชี วิ ต
ตา งๆที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในรู ป แบบเวคเตอร และข อ มู ล เชิ ง ภาพจาก
ทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายฝงมหาสมุทรอิน เดีย
ดาวเทียม (ที่บันทึก ทั้งกอนและหลังเหตุการณ ) และแสดงผลองค
และบริเวณชายฝงทะเลอันดามันที่ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลของ
ความรูที่ไดเ ปนแผนที่และแบบจําลอง (Model) ที่ครอบคลุมทั้งใน
6 จังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย
ระดับ ภูมิภาคและในบริ เ วณชายฝง ทะเลอันดามันทางภาคใตของ
ประเทศไทย
จากแบบจําลองดานลาง ลูกศรขนาดใหญสีแดงแสดงถึงทิศทางการกลไกเคลื่อนที่ตามปกติของแผน เปลือกโลกอิน เดีย ที่มุดตัวลงดานลาง
แผนเปลือกโลกยอยพมาและแผนเปลือกโลกยูเรเชีย ดวยอัตราประมาณ 60 มม./ป ไปทางทิศเหนือโดยประมาณ ซึ่งในบริเวณดังกลาวนี้มักมี
การเกิดแผนดินไหวอยูเปนประจํา (ดูแผนที่ประกอบหนาสุดทาย) เนื่องจากการปรับสมดุลของการมุดตัวของแผนเปลือกโลกดังกลาว การ
เกิดแผนดินไหวครั้งใหญ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และการเกิดแผนดินไหวตามมานั้น ก็เกิดตามบริเ วณรอยตอของแผน เปลือกโลก
อินเดียและแผนเปลือกโลกยอยพมา

59 mm/yr

61 mm/yr
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65 mm/yr
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แผนที่ แสดงแนวการมุด ตัว และแนวรอย
เลื่อนประเภทตาง ๆ รวมทั้งตําแหนงของ
การเกิดแผนดินไหวครั้งใหญที่เ กิดขึ้น เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ดาวสีแดง)
และตํ า แหน ง การเกิ ด แผ น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด
ตามมา (ขอมู ลถึง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.
2548)
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สาเหตุและกลไกการเกิดสึนามิ
การเกิดแผนดินไหวขนาดใหญนั้น บอยครั้งจะพบวาเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหพื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร และถาเหตุการณนี้
เกิดขึ้ นในพื้นท องทะเลลึ ก มั กจะสงผลตอ การเกิด สึน ามิต ามมา
เหมื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2547 ที่ ผ า นมา
แผนดินไหวที่วัดความรุนแรงได 9.0 ตามมาตราวัดริกเตอร ดังกลาว
เปนผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนบริเ วณแนวการมุดตัวของ
แผนเปลือกโลกอินเดีย ที่มุดตัวลงดานลางแผน เปลือกโลกยอยพมา
และแผนเปลือกโลกยูเรเชีย และจากการวัดคาคลื่นแผนดินไหว และ
การสร า งแบบจํ า ลองทางคอมพิ ว เตอร โ ดย Chen Ji ซึ่ ง เป น
ผูเ ชี่ย วชาญจากห องปฏิ บัติ การคลื่ นแผน ดิน ไหว ของ California
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดสรุปผลจากการ
วิจัยในเบื้ องตน วา แผน เปลือ กโลกยอยพมา ไดถู กยกตั วสูง ขึ้น 20
เมตร ที่ ตํ า แหน ง ศู น ย ก ลางการเกิ ด แผ น ดิ น ไหว ณ ความลึ ก 18
กิโลเมตร ซึ่งทําใหเกิดการยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง 5 เมตร และเคลื่อนตัว
ไปในแนวระนาบ 11 เมตรในบริเวณบนสุดของพื้นทองทะเล ดังแผน
ที่ ด า นล า งซึ่ ง แสดงผลของการเคลื่ อ นตั ว พื้ น โลกบริ เ วณที่ เ กิ ด
แผนดินไหวครั้งใหญ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ทั้งในแนวดิ่ง
และในแนวระนาบ

แผนที่ดานลางแสดงถึ งการประมาณคาของการเคลื่อนที่ และผล
ของการเคลื่ อ นที่ ข องเปลื อ กโลกที่ ไ ด จ ากการคํ า นวณของ
แบบจําลองคอมพิวเตอรที่อางอิง ขอมูลจาก เครื่องมือตรวจวัดค า
คลื่นแผนดินไหวที่เกี่ยวของ
ภาพทางซายดานลา ง แสดงถึง การเคลื่อนตั วในแนวดิ่งหรือการ
เคลื่อนแบบยกตัวขึ้น คาที่เ ปนบวก (สีแดง สีเ หลือง และ สีเ ขียว)
แสดงพื้นที่ซึ่งมีการยกตัวขึ้นในชวงของการเกิดแผนดินไหว สวน
คาที่เ ปนลบ (สีน้ําเงิน) แสดงพื้นที่ซึ่งมีการทรุดตัวลงในชวงเวลา
เดียวกัน สําหรับระดับการยกตัวขึ้นเกิดตามแนวการมุดตัวนั้น แผน
เปลือกยอยพมามีการเคลื่อนตัวสูงขึ้นกวาแผนอิน เดีย 5 เมตร ใน
บริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเกาะสุมาตรา
ภาพทางขวาดานลาง แสดงถึงการเคลื่อนตัวในแนวระนาบ ซึ่งวัดคา
ไดมากสุดถึง 11 เมตร โดยบริเวณชายฝงของเกาะ
สุมาตราวัด
ได 3 เมตร และทางตอนเหนือสุดของเกาะ Simeulue วัดได 2 เมตร
นั ก ธรณี วิ ท ยาคาดหวั ง ที่ จ ะใช ข อ มู ล จากการสํ า รวจระยะไกล
(Remote Sensed Data) รวมกับระบบการกําหนดตําแหนงบนโลก
(Global Positioning System : GPS) มาใช ประเมิ นและประมาณ
การณ ก ารเคลื่ อ นที่ ที่ เ กิ ด จากแผ น ดิ น ไหวโดยแบบจํ า ลองทาง
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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เวลาในการเคลื่อนที่ของสึนามิถึงชายฝง
การกอตัวของสึนามิมาจากพลังของการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งและทรุด
ตัวในแนวระนาบของรอยเลื่อนในบริเ วณจุดศูนยกลางของการเกิด
แผ นดิ นไหวครั้ งใหญ ไปตามแนวการมุ ดตั วของขอบเปลื อกโลก
ดังกลาวขางตน ทําใหปริมาณน้ํานับรอยลูกบาศกกิโลเมตรเคลื่อน
เขามาแทนที่ คลื่นขนาดยักษก็เ ริ่มเคลื่อนตัวจากแนวจุดศูนยกลาง
แผนดินไหวขางตน แผไปทั่วมหาสมุทรอิน เดียและทะเลอันดามัน
นั่นจึง เริ่ม เปน ที่มาของ สึ นามิ เ มื่อ วันที่ 26 ธั นวาคม พ.ศ. 2547
สึนามิเมื่อเคลื่อนตัวผานน้ําทะเลลึกจะมีชวงความยาวคลื่นยาวมาก
(80-200 กิโลเมตร) เมื่อ เทียบกับระดับความสูงของตัวคลื่น แตจะ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วที่สูงมากเฉลี่ย 700-1,000 กิโลเมตร/ชม. ทําให
เรือที่แลนอยูในทะเลไกลจากชายฝงจะไมรูวาเกิดคลื่นยักษขึ้น และ
เมื่อคลื่นเคลื่ อนที่เ ขาใกล ชายฝงที่เ ปน พื้นที่น้ําตื้นมากขึ้น คลื่นจะ
เคลื่อนตัวชาลงแตจะเพิ่มระดับความสูงมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะ
ภูมิประเทศของพื้นทะเลและความลาดชันบริเ วณชายฝงดวยเชนกัน
(ความเร็วของสึนามิ ≅ √gD เมื่อ g = 9.8 เมตร/วินาที 2 และ
D=ความลึกของทะเล (เมตร))

แผนภาพจําลองแสดงลักษณะการกอตัวของสึนามิจากพลังของการ
เคลื่อนตัวในแนวดิ่งและทรุดตัวในแนวระนาบของรอยเลื่อนใน
บริเวณแนวการมุดตัวของขอบเปลือกโลก
การเคลื่อนที่ของสึนามิ หลังจากเกิ ด
แผนดินไหวดังกลาว ไดใชระยะเวลา
เคลื่อนที่จากจุ ดกําเนิ ดไปจนกระทั้ ง
กระทบชายฝงของประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคนี้ แตกตางกันตั้งแตประมาณ
30 นาทีถึงเกาะสุมาตรา 60 นาทีถึงหมู
เกาะสิ มิลัน 90 นาที ถึงเกาะภูเ ก็ ต
เขาหลัก และเกาะพีพี ตามลําดับ ดังที่
ได แ สดงด ว ยแผนที่ ด า นล า ง โดย
UNESCO UNDP และ GRID-Europe
จะใช ขอ มู ล ต าง ๆเชน ความรุ น แรง
ข อ ง ก า ร เ กิ ด ค ลื่ น แ ผ น ดิ น ไ ห ว
ลัก ษณะการเคลื่ อนที่ ของรอยเลื่ อ น
ความลึกและลั กษณะภูมิป ระเทศใต
ทองทะเล ขอมูลของเวลาจริงที่สึนามิ
กระทบชายฝงในแตละแห ง เปนต น
มาการจัดทําแบบจําลองลักษณะและ
เวลาในการเคลื่ อ นที่ ข องสึ น ามิ ที่
เกิดขึ้น

แผนที่แสดงระยะเวลาการเคลื่อนที่ของสึนามิจากจุดกําเนิดไปจนกระทั้งกระทบชายฝงของประเทศ
ตาง ๆ (แหลงขอมูล : เสนเวลาการเคลื่อนที่ของสึนามิอางอิง จากแบบจําลองของ UNESCO UNDP และ
GRID-Europe)
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แผนที่ (บริเวณกรอบสีเหลืองในหนาที่แลว) แสดงระยะเวลาการเคลื่อนที่ของสึนามิที่กระทบชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย
(แหลงขอมูล : เสนเวลาการเคลื่อนที่ของสึนามิอางอิงจากแบบจําลองของ UNESCO UNDP และ GRID-Europe)
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ผลกระทบจากสึนามิกับบริเวณชายฝง
ทะเลอันดามันของประเทศไทย
หลั งจากที่ สึ นามิ ได เ คลื่ อนที่ ถึง ชายฝ งทะเลแล ว โดยทั่ ว ไปจะ
สามารถจําแนกผลกระทบที่เกิดขึ้นตอบริเวณชายฝงออกไดเ ปน 2
ระดับ คือ
1. ผลกระทบทางตรง (Primary effects) ไดแก ความเสียหายที่เ กิด
ขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินของคนในบริเ วณชายฝงทะเลอันดามัน
ของประเทศไทยอยางรุนแรงหลายแหง(เชนที่เ ขาหลักและบาน
น้ําเค็ม) การกัดเซาะชายฝง และ การสะสมตัวของตะกอนชายฝง
เปนตน
2. ผลกระทบทางออม (Secondary effects) ไดแก การทรุดตัวของ
แผนดิน (Subsidence) การเกิดแผนดินถลม(Landslides) และการ
เลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่ยังมีพลัง(Active faults) เปนตน
จากการประเมินผลกระทบและความเสียหายทางตรงตอสภาพทาง
กายภาพและสภาพทางธรณีวิทยาในเบื้องตนของพื้นที่ที่ประสบ
ธรณีพิบัติภัยจากสึนามิในพื้นที่บริเ วณชายฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย ทั้ง 6 จังหวัด ตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเ ก็ต กระบี่
ตรังและสตูลไดจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. การจําแนกในระดับรายละเอียดปานกลางโดยอาศัยขอมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat (รายละเอียดภาพ 30 เมตร) ในพื้นที่ชายฝงทะเล
อันดามันของจังหวัดระนอง พังงา และภูเ ก็ต ซึ่งในเบื้องตนการ
จําแนกในระดับรายละเอียดปานกลางในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดา
มัน ไดวิเคราะหในบริเวณชายฝงของ พังงา โดยการวิเ คราะหคา
ดัชนีพืชพรรณ (Normalize Difference Vegetation Index: NDVI)
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเกิดสึนามิ โดยอาศัยขอมูลภาพดาวเทียม
Landsat ทั้ ง ช ว งก อ นและหลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ ซึ่ ง ได ส รุ ป และ
แสดงผลอางอิงจากแผนที่ภาพดาวเทียมทางดานขวามือ และแผน
ที่แสดงผลการจําแนกระดับความรุนแรงของผลกระทบในบริเ วณ
ชายฝงทะเลจังหวัดพังงา บริเ วณเกาะระ-เกาะคอเขา(บริเ วณ A)
และในบริเวณบานน้ําเค็ม – เขาหลัก (บริเวณ B) ในหนาถัดไป
2. การจํ า แนกในระดั บ รายละเอี ย ดสู ง โดยอาศั ย ข อ มู ล ภาพ
ดาวเทียม IKONOS (รายละเอียด 1 เมตร) โดยเฉพาะในบริเ วณ
แหลมปะการัง-หาดเขาหลัก และบริเวณชุมชนบานน้ําเค็ม อําเภอ
ตะกั่วปา จังหวัดพังงา ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
มากที่สุดตอชีวิตและทรัพยสินในบริเวณชายฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย (ดูรายละเอียดในหนาถัดๆไป)
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ทะเลอันดามัน

แผนที่ภาพขอมูล ดาวเทียม Landsat บริ เ วณชายฝงทะเลบริเ วณจังหวั ด
พังงาและจังหวัดภูเก็ต แสดงลักษณะสิ่งปกคลุมดิน ที่บันทึกภาพเมื่อวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หลังเกิดเหตุการณ สึนามิ
(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม Landsat ไดรับความอนุเคราะหจาก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องคการมหาชน))

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

แผนที่แสดงผลการจําแนกระดับความรุนแรงของผลกระทบจากสึ
นามิตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลบาน
น้ําเค็ม-เขาหลัก (บริเวณ B ในหนา 81)ที่ซอนทับบนภาพขอมูล
ดาวเทียม Landsat หลังเกิดเหตุการณสนึ ามิ
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ผลกระทบจากสึนามิ
กับบริเวณแหลมปะการัง-ชายหาดเขาหลัก

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

แผนที่เปรียบเทียบภาพขอมูลจากดาวเทียม IKONOS ที่บันทึกกอนและหลังจากที่สึนามิเขาถลมชายฝงบริเ วณแหลมปะการัง -โซฟเ ทลเม
จิกลากูลรีสอรตแอนดสปา ที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพและทางธรณีวิทยาทีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะในบริเวณ
A เปรียบเทียบกับบริเวณ B บริเวณC เปรียบเทียบกับบริเวณ D และบริเวณ E เปรียบเทียบกับบริเวณ F (ที่จะอธิบายถึงในหนาถัดไป)
(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องคการมหาชน))
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ในบริเ วณ A เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับบริเ วณ B (บริ เวณปลายแหลม
ปะการัง) จะเห็นวากอนการเกิดเหตุการณ ในบริเ วณนี้ยังเต็มไปดวย
ความสมบูรณของพืชพรรณตางๆ (พื้นที่สีเ ขียว) รูปรางของปลาย
แหลมปะการัง ตลอดจนแนวหาดทราย ที่เ ห็นรูปรางไดอยางชัดเจน
ทองทะเลรอบแหลมปะการัง จะมีสีเหลืองออนผสมฟาออน ซึ่งแสดง
ถึงการสะทอนลักษณะของน้ําทะเลผสมกับสิ่งอื่น ที่อาจจะเปนโคลน
และตะกอนตางๆ รวมทั้งเปนแนวปะการัง ที่ไดสะสมตัวอยูทําให
บริเวณแหลมงอกเพิ่มขึ้นและตื้น เขินซึ่งจะเปนพื้นที่ที่ออนไหวงาย
ตอการกัดเซาะและพัดพา การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเ วณนี้หลัง
การเกิดเหตุการณจะเห็นวาบริเวณพื้นที่สีเขียวที่เคยแสดงเปนลักษณะ
ของพืชพรรณนั้นจะเห็นวาถูกแทนที่ดวยโคลนและตะกอน บริเ วณ
ปลายสุดของแหลมปะการังจะไมมีปรากฏใหเห็นในภาพเลย ซึ่งตอง
รอผลจากการสํารวจภาคสนามวาบริเวณนี้อยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลใน
ปจจุบัน หรือพื้นที่เหนือน้ําทะเลสวนใหญถูกอิทธิพลของ สึนามิได
กัด เซาะและพั ดพาตะกอนด า นบนเข า สูฝ ง แนวหาดทรายเกื อ บ
ทั้งหมดได ถูก ทํา ลายกัด เซาะและพั ดพาไป ทํ าใหมี ผ ลกระทบต อ
บริเวณพื้นที่ชายฝงที่บางพื้นที่พบวาแนวชายฝง ไดถูกกัดเซาะเขาไป
อยางมาก ทองทะเลรอบแหลมปะการัง จะมีสีครามเขมขึ้นซึ่งนาจะมี
ระดับความลึกมากกวาเดิม
ในบริเวณ C เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณ D (บริเวณบลูวิลเลจปะการัง
รีสอรตใกลกับแหลมปะการัง) จะเห็นวากอนการเกิดเหตุการณ ใน
บริเ วณนี้ ยังเต็มไปด วยความสมบู รณข องพืชพรรณตางๆ (พื้ นที่ สี
เขียว) กลุมอาคารของรีสอรตที่เห็นเปน จุดสีสมที่เ รียงตัวกันในภาพ
และสามารถมองเห็นแนวหาดทราย

หนารีสอรตไดอยางชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเ วณนี้หลัง
การเกิด เหตุ การณจะเห็น วาบริเ วณที่เ คยเปนพื้ นที่สี เ ขีย วของพื ช
พรรณถูกแทนที่ดวยโคลนตะกอน (สีน้ําตาล) และการเปลี่ยนแปลง
ของความขุน ของตะกอนในบอ เลี้ ยงกุง ทางซ ายมือ รวมทั้ง กลุ ม
อาคารของรีส อรต ที่เ ปน จุดสี สมซึ่ งพบวาบางสว นได สูญหายไป
และแนวหาดทรายหนารีสอรตไดถูกกัดเซาะและพัดพาหายไปหมด
ทําใหแนวชายฝง ไดถูกกัดเซาะเขาไปอยางมาก พรอมๆกับรองน้ํา
ไดถูกเปดกวางขึ้นมากกวาเดิมอยางชัดเจน
ในบริเวณ E เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณ F (บริเวณโซฟเ ทล เมจิก
ลากูลรีสอรตแอนดสปา) จะเห็นวากอนการเกิดเหตุการณ ในบริเวณ
นี้ยัง เต็ มไปด วยความสมบู รณ ของพืช พรรณตา งๆ (พื้น ที่สี เ ขี ยว)
สามารถมองเห็นแนวหาดทรายหนา
รี สอร ตได อยา ง
ชัดเจน ตลอดเสนทางน้ํา (ทางดานขวามือ) ยังเต็มไปดวยพืชพรรณ
ปกคลุ ม ทั้ ง สองฝ ง และในบริ เ วณรี ส อร ต ที่ ยั ง เห็ น สระน้ํ า ใน
โครงการมีสีน้ําเงินชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเ วณนี้หลัง
การเกิด เหตุ การณจะเห็น วาบริเ วณที่เ คยเปนพื้ นที่สี เ ขีย วของพื ช
พรรณถูกแทนที่ดวยโคลนตะกอน (สีน้ําตาล) แนวหาดทรายหนารี
สอรตหายไปหมด และพบวาชายฝงถูกกัดเซาะเปลี่ยนแปลงรูปราง
อยางมาก พืชพรรณที่เ คยปกคลุมทั้งสองฝงตลอดเสนทางน้ําสูญ
หายไปทํา ให เ ห็ นเสน ทางน้ํ าชั ดเจนมากกว าเดิม และสระน้ํ าใน
โครงการของ รีสอรตมีสีขุนเปลี่ยนไป และมองเห็นสิ่งปลูกสราง
ตางๆ ของโครงการไมชัดเจน เพราะถูกปกคลุมดวยตะกอนหลั ง
เหตุการณ
84

คําอธิบาย

แผนที่ ภ าพข อ มู ล จากดาวเที ย ม IKONOS ที่ บั น ทึ ก เมื่ อ วั น ที่
3 มกราคม พ.ศ. 2546 (กอนที่สึนามิเ ขาถลม) บริเ วณชายฝงแหลม
ปะการัง-โซฟเทลเมจิกลากูล รีสอรตแอนดสปา

แผนที่ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ที่บันทึก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หลังจากที่สึนามิเ ขาถลมชายฝงบริเ วณแหลม
ปะการัง-ชายหาดเขาหลัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
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(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องคการมหาชน))

แผนที่แสดงผลการจําแนกพื้นทีเ่ สียหายในเบื้องตน บริเวณแหลมปะการัง -ชายหาดเขาหลัก โดยการแปลความหมาย
ดวยสายตา จากภาพขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS ที่บันทึกกอนและหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ
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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. 2547หลังการเกิดเหตุการณสนึ ามิ

ผลกระทบจากสึนามิ กับชุมชนบานน้ําเค็ม
ชุม ชนบา นน้ํ าเค็ม ตํ าบลบางมว ง อํา เภอตะกั่ วป า จัง หวั ด
พังงา เปนอีกบริเวณหนึ่งที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงที่สุด
แหงหนึ่งของประเทศไทยจากเหตุการณสึนามิ ในวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ชุมชนบานน้ําเค็ม ตั้งอยูขางปากคลอง
น้ําเค็ม ซึ่งเดิมเคยเปน เหมืองแรมากอน หลังจากนั้นจึงไดมี
ประชากรเขามาตั้งรกราก ประกอบไปดวยบานเรือนจํานวน
มาก รวมตัว กั น ชุ ม ชนขนาดใหญร ว ม 1,600 ครัว เรื อ น มี
ประชากรราว 4,600 คน แรงงานตางหมูบานที่มาเชาบานพัก
ในบริเวณใกลเคียงอีก 1,500 คน และแรงงานตางชาติหลักๆ
คือ 'ชาวพมา' ที่มารับจางในเรือประมงอีกนับพันชีวิต

เนื่องจากตํ าแหนงที่ตั้ งและสภาพทางกายภาพของบา น
น้ําเค็ม ซึ่งอยูในแนวปะทะของสึนามิ และไมมีเ กาะแกง
ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาในทะเล ที่จะคอยรับแรงปะทะ ที่จะ
ทําใหพลังงานของสึนามิลดลง นอกจากนี้เ มื่อพิจารณา
จากลั ก ษณะความลึ ก ของท อ งทะเลแล ว บริ เ วณบ า น
น้ําเค็ม มีลักษณะของพื้นทะเล เปนรองลึก(เชน เดียวกับ
บริเ วณเขาหลัก) เมื่อสึนามิเ คลื่อนตัว เขาสูฝงจะมีความ
รุนแรงมากเปนพิเศษ เนื่องจากพลังงานของคลื่นไมไดถูก
ลดทอนลงโดยสภาพของพื้นที่ภูมิประเทศพื้นทอ งทะเล
บริเวณชายฝงเลย นอกจากนั้นจากลักษณะของปากคลอง
น้ําเค็มที่มีความกวางมาก ทําใหสึนามิสามารถเคลื่อนที่เขา
ไปไดสะดวกและเกิดการพัดพาสันทรายดานปากน้ําและ
กัดเซาะบริเ วณชายฝงรวมทั้งปากแมน้ําเขาไปอยางมาก
ดัง ปรากฏเห็น ได อ ยา งชั ดเจนจากภาพข อมู ลดาวเที ย ม
IKONOS (ในหนาถัดไป) ที่เ ปรียบเทียบกันทั้งกอนและ
หลังการเกิดสึนามิ
หลัง จากที่ สึน ามิ ได เ ข าถลมชุ มชนบ านน้ํา เค็ มไดมี การ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปเปนอยางมากดังภาพที่ปรากฏ
จากเดิมบริเวณชายหาดซึ่งเปนที่ตั้งของบานเรือนจํานวน
มาก ถูกกัดเซาะและพัดพาไปพรอมกับการพังทลายของ
ชุมชนหมู บานที่เ ปลี่ยนสภาพไปอยา งมาก แทบไมเ ห็ น
ลักษณะชุ มชนเดิ มเหลือ อยูเ ลย การจํา แนกระดับความ
เสี ย หายในรายละเอี ย ดของพื้ น ที่ ใ นบริ เ วณนี้ มี ค วาม
จําเปนอยางมากตอการการกําหนดเขตการใชประโยชน
ที่ดินในอนาคต เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีก
ในอนาคตจากสึนามิ
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แผนที่ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS บริเวณบานน้ําเค็มกอนเกิดคลื่นสึนามิ (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2545)
(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องคการมหาชน))

แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพังงาและชายฝงทะเล อันดา
มัน

แผนที่ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS บริเวณบานน้ําเค็มหลังเกิดสึนามิ (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547)
แผนที่แสดงที่ตั้งชุมชนบานน้ําเค็มบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน
(แหลงขอมูล : แผนที่อาคารและสิ่งปลูกสรางของกรมโยธาธิการและผังเมือง,2542)

(แหลงขอมูล : ภาพขอมูลดาวเทียม IKONOS ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องคการมหาชน))
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การวางแผนจัดการดานธรณีพิบัติภัย
เพื่อลดผลกระทบในอนาคต

การเกิด แผน ดิน ไหวหรือสึ นามิ นั้น ไมส ามารถป องกั นหรื อหา ม
ไมใหเกิดขึ้นได เราทําไดแคเพียงเฝาระวังและคาดการณตําแหนงที่
สึนามิเ ปนธรณีพิบัติภัยชนิดหนึ่งที่เ กิดขึ้นตามธรรมชาติ ยังมีธรณี เกิดแผนดินไหว สรางแบบจําลองการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนและการ
พิบัติภัยชนิดอื่น ๆ ที่มีระดับความรุนแรงมากกวา เทียบเทา หรือ เคลื่อ นที่ ของสึ น ามิ ซึ่ งอ างอิง บนพื้ นฐานของข อ มูล ที่มี อยู หรื อ
นอยกวาสึนามิ ซึ่งเกิดขึ้น เปนประจําในแตละภูมิภ าคของโลก ใน ขอ มูล ที่ ตรวจวั ด ได ใ นป จจุ บั นเท านั้ น นอกจากนี้ การศึก ษาเพื่ อ
ชางเวลาหรื อฤดูก าลซึ่ง มีคาบความซ้ําของการเกิดแตกตา งกัน ไป กําหนดบริเวณพื้นที่เสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะไดรับผลกระทบจากการ
ไดแก แผนดินไหว พายุ น้ําทวม ดินถลม และการกัดเซาะชายฝง เกิดแผนดินไหวและสึนามิในระดับตาง ๆที่เคยเกิดขึ้น มีความสําคัญ
ซึ่งธรณีพิบัติภัยเหลานี้อาจมีความสัมพันธกัน ยกตัวอยางเชน การ มากตอการวางแผนการจัดการกับเหตุการณธรณีพิบัติภัยดังกลาว
เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงในทะเลกอใหเกิดสึนามิพัดเขาสูชายฝง เพื่ อลดผลกระทบต อ ความสู ญเสีย จากเหตุก ารณ ดัง กล า ว ที่อ าจ
ดังกลาวขางตน
เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ประเภทของธรณีพิบัติภัย กับความสามารถในการปองกัน การคาดการณ และการลดผลกระทบ
ประเภทของธรณีพิบัติภัย

การปองกัน

การคาดการณ

การลดผลกระทบ

แผนดินไหว

-

+/-

+

คําอธิบายเครื่องหมายในตาราง

สึนามิ

-

+/-

+

+ สามารถกระทําได

น้ําทวม

+/-

+

+

+/- สามารถกระทําไดในบางกรณี

การกัดเซาะชายฝง

+/-

+

+

ดินถลม

+/-

+

+

- ไมสามารถกระทําได

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

ขอมูลเชิงพื้นที่ที่ตองใชประกอบการตัดสินใจ
พื้นที่ใดที่มีธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา และพื้นที่ใดที่กําลังเกิดธรณีพิบัติภัย ขึ้นในปจจุบัน?

การหลีกเลี่ยง

พื้นที่ไหนที่คาดการณวาจะเกิดธรณีพิบัติภัยขึ้นในอนาคต?
ความถี่ หรือคาบความซ้ําของการเกิดธรณีพิบัติภัย ?
สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัยทางกายภาพ คือ?

การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน

ผลกระทบทางกายภาพ ของธรณีพิบัติภัยคือ ?
ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกตางกันอยางไรในพื้นที่ที่เกิดธรณีพิบัติภัย ?
การจัดเขตการใชประโยชนในพื้นที่ มีผลตอการลดความสูญเสียของสิ่งกอสรางอยางไร?

การออกแบบทางวิศวกรรม

การกระจายตัวของความสูญเสีย
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กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทางวิศวกรรม จะสามารถปรับปรุงความสามารถในการรองรับ
ผลกระทบทางกายภาพของพื้นที่และโครงสราง กับระดับของความเสี่ยงภัยที่สามารถยอมรับไดหรือไม
ความสูญเสีย ในรอบปหรือในคาบความซ้ําที่คาดการณไวกับพื้นที่เสี่ยงภัยคือ ?
ความสูญเสียที่ม ากที่สุดในรอบปหรือในคาบความซ้ําที่มีความเปนไปไดคือ ?
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