
รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

การก าหนดบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ

ในอ าเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพังงา  

โดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละขอ้มลูจากการส ารวจระยะไกล 

 Delineating of Tsunami Hazard Areas in Takua Pa District, Phang Nga 

Province, using GIS and Remotely Sensed Data 

 

 
 

 
 

รศ.ดร.ชาญชยั ธนาวฒุ ิและ ผศ.ดร.เชาวน ์ยงเฉลมิชยั 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

มนีาคม 2556 

 

โครงการวจิัยนีไ้ดร้ับทนุสนับสนุนจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์



 2 

 

บทคดัยอ่ 

 

โศกนาฏกรรมคลืน่ยักษ์สนึามทิีเ่กดิขึน้เมือ่เชา้วันที ่26 ธันวาคม 2547 ไดน้ ามาซึง่ความ

สญูเสยีอยา่งใหญห่ลวงทัง้ตอ่ชวีติและทรัพยส์นิในพืน้ที ่6 จังหวัดชายฝ่ังทะเลอันดามันในภาคใต ้

ของประเทศไทย ในจ านวนจังหวดัทีไ่ดรั้บผลกระทบจังหวัดพังงาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตอ าเภอ

ตะกั่วป่าเป็นพื้นที่ที่มผีูเ้สยีชวีติและทรัพยส์นิไดรั้บความเสยีหายมากที่สุด เพื่อสนับสนุนการใช ้

มาตรการที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการลดความสูญเสียที่อาจเกดิขึน้จากคลื่นสนึามใิน

อนาคต ควรไดม้กีารก าหนดบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ

จากปัจจัยลักษณะทางภมูศิาสตรข์องชายฝ่ัง อาทเิชน่ ความลาดชันชายฝ่ัง ความสงูของ

ฝ่ังทะเล ระยะหา่งจากทะเล และแนวป้องกันตามธรรมชาต ิเชน่ ป่าชายหาด ป่าชายเลน สันทราย 

และแนวปะการัง  พืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามไิดถู้กก าหนดขึน้ในการศกึษานี้

และแสดงในรูปของแผนทีแ่สดงบรเิวณพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ(Tsunami hazard 

map) โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละขอ้มลูจากการส ารวจระยะไกล ผลการศกึษาพบวา่ 

พืน้ทีจ่ านวน 144,825 ไร่ และ 7,269 ไร่ เป็นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามใิน

ระดับต ่าและปานกลางตามล าดับ สว่นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบสงูจ านวน 20,425 ไร่ คดิ

เป็นรอ้ยละ 11.8 ของพืน้ทีนั่น้ พบอยูใ่นบรเิวณทีร่าบรมิฝ่ังทะเล แนวทางและมาตรการในการลด

โอกาสของการไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิซึง่เป็นการเสนอแนะอยา่งกวา้งๆในภาพรวมของทัง้

อ าเภอ ไดแ้ก ่การสรา้งหรอืฟ้ืนฟแูนวปราการธรรมชาต ิเชน่ป่าชายหาด ป่าชายเลน สันทราย และ

แนวปะการัง การลดความลอ่แหลมของพืน้ทีต่อ่การไดรั้บผลกระทบจากภัยพบิัต ิและการลดความ

สญูเสยีในชวีติและทรัพยส์นิ ไดเ้สนอไวใ้นรายงานฉบับนี ้
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บทที ่1 

บทน า 

พื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามันนับเป็นแหล่งทรัพยากรชายฝ่ังที่ส าคัญแหล่งหนึ่งในภาคใต ้

ครอบคลุมบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของประเทศตัง้แต่จังหวัดระนองไปจนถงึจังหวัด

สตลู  พืน้ทีเ่หลา่นี้มคีวามอุดมสมบรูณ์ทัง้ระบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในบรเิวณชายฝ่ังซึง่ประกอบดว้ยสันทราย ป่าชายหาด ป่าชายเลน หญา้ทะเล และ แนว

ปะการัง ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่หีว่งโซอ่าหารอดุมสมบรูณ์และสลับซับซอ้น และเป็นทีอ่ยูอ่าศัยและแหลง่

อนุบาลสัตวน์ ้าวัยออ่น นอกจากนัน้ยังมทีรัพยากรชายหาดทีม่คีวามสวยงามดงึดดูผูค้นจากท่ัวโลก

ใหม้าเยีย่มชม ความเจรญิทางดา้นเศรษฐกจิและสังคมของคนและชมุชนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีช่ายฝ่ัง

ทะเลนี้ไดอ้าศัยพึง่พาประโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ังทะเลต่างๆ เหล่านี้เป็นส าคัญ ต่อมาเมือ่

ประชากรและนักท่องเทีย่วมจี านวนเพิม่มากขึน้ ทรัพยากรชายฝ่ังไดถู้กบุกรุกท าลายเพือ่ก่อสรา้ง

โรงแรม รสีอรท์ รา้นคา้ ถนน และสิง่อ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนัน้กจิกรรม

ของนักท่องเที่ยวที่เพิม่มากขึน้ไดท้ าใหท้รัพยากรชายฝ่ังเหล่านั้นหร่อยหรอและเสือ่มโทรมลง 

ความสมดลุตามธรรมชาตขิองระบบนเิวศชายฝ่ังจงึเปลีย่นแปลงไป สภาวะดังกลา่วไดส้ง่ผลใหพ้ืน้ที่

ชายฝ่ังทะเลอันดามันมีความล่อแหลม (vulnerability) ต่อการเกดิภัยธรรมชาติ (natural 

disasters) ในรปูแบบตา่งๆอยูต่ลอดมา 

แผ่นดนิไหวขนาดใหญ่วัดแรงสั่นสะเทอืนได ้9.0 รกิเตอรเ์กดิขึน้เมือ่วันที ่26 ธันวาคม 

2547 โดยมจีดุศนูยก์ลางอยูห่า่งจากฝ่ังทะเลดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสมุาตรา ประเทศ

อนิโดนีเซยี ประมาณ 160 กโิลเมตร (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2548) ธรณีพบิัตภิัยดังกลา่วได ้

กอ่ใหเ้กดิคลืน่สนึาม ิซึง่เคลือ่นตัวเขา้สูช่ายฝ่ังทะเลอันดามันในภาคใตข้องประเทศไทยในระหวา่ง

เวลา 9.30 – 10.30 น. (GCRMN, 2006) พลังงานมหาศาลทีไ่ดรั้บการปลดปลอ่ยจากใตพ้ืน้ทะเล

ไดก้่อใหเ้กดิความสญูเสยีอย่างมหาศาลต่อชวีติ ทรัพยส์นิ และทรัพยากรชายฝ่ัง ทีอ่ยู่ในบรเิวณ

ชายฝ่ังทะเลอันดามัน (ภาพที ่1) พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บความเสยีหายพบวา่มอียูป่ระมาณ 49,009 ไร ่(กรม 
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ภาพที ่1 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณค์ลืน่สนึามใินบรเิวณชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

            ภาคใตข้องประเทศไทย เมือ่วนัที ่26 ธันวาคม 2547 
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พัฒนาทีด่นิ, 2548) สว่นบรเิวณทีไ่ดรั้บผลกระทบมากทีส่ดุไดแ้กบ่รเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตัง้แต่

จังหวดัระนอง จังหวดัพังงา และจังหวดัภเูก็ต (UN, 2005) โดยพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลในเขตอ าเภอ 

ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บความสญูเสยีมากทีส่ดุโดยเฉพาะจ านวนผูเ้สยีชวีติพบวา่มี

มากถงึ 3,808 คน (จังหวัดพังงา, 2549) สว่นพืน้ทีใ่นจังหวัดกระบี ่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

ไดรั้บผลกระทบนอ้ยจงึเกดิความเสยีหายไมม่ากนัก (กรมทรัพยากรธรณี, 2548ก)  โศกนาฏกรรมที่

เกดิขึน้ไดส้ง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ เนื่องจากงบประมาณส าหรับ

ใชใ้นโครงการพัฒนาต่างๆ ทีม่อียู่จ ากัดตอ้งถูกน าไปใชใ้นการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยและ

ฟ้ืนฟบูรูณะพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบ ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาตใินลักษณะเชน่เดยีวกันกับเหตกุารณ์

คลืน่สนึามเิมือ่ปี พ. ศ. 2547 นีม้โีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ไดอ้กีในอนาคต (NGI, 2006) 

โศกนาฎกรรมที่เกดิขึน้มีสาเหตุเนื่องจากมาตรการการบรรเทาผลกระทบ (mitigation 

measures) และ การเตรยีมพรอ้ม (preparedness measures) โดยเฉพาะอย่างยิง่การเตอืนภัย

คลืน่สนึาม ิ(tsunami warning system) ของประเทศยังไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร (Tibballs, 

2005) ทัง้นี้ก็เพราะปรากฏการณ์แผน่ดนิไหวที่เป็นสาเหตทุ าใหเ้กดิคลืน่สนึามแิละโอกาสทีจ่ะเกดิ

คลืน่สนึามใินมหาสมทุรอนิเดยีในอดตีทีผ่า่นมานัน้มนีอ้ยมาก (Alverson, 2005) แมจ้ะมนัีกวชิาการ

ดา้นอตุนุยิมวทิยาทา่นหนึง่คอื ดร. สมทิธ ิธรรมสโรช ไดเ้คยเตอืนไวเ้มือ่ตอนทีค่ลืน่สนึามถิลม่เกาะ

ปาปัวนวิกนิีในปี พ.ศ. 2541 วา่คลืน่ยักษ์สนึามมิโีอกาสเกดิขึน้ในบรเิวณพื้นทีช่ายฝ่ังทะเลใน

ภาคใตข้องประเทศไทยไดเ้ชน่กัน (เจรญิ, 2548) 

ตัง้แตแ่ผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตติัง้แตฉ่บับที ่8 เป็นตน้มา การจัดการภัยทีม่ี

สาเหตุมาจากธรรมชาต ิซึง่ไดแ้ก่ อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดนิถล่ม ไดถู้กก าหนดใหเ้ป็น

ยุทธศาสตร์หนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการที่ประเทศจะบรรลุเป้าหมายของการ

พัฒนาทีย่ั่งยนืไดจ้ะตอ้งมรีะบบการบรหิารจัดการภัยธรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพ ทีผ่า่นมาการจัดการ

ภัยธรรมชาตขิองประเทศไดมุ้ง่เนน้ในเรือ่งของการรับสถานการณ์ฉุกเฉนิ (emergency response) 

และ การฟ้ืนฟบููรณะพืน้ที่ที่ไดรั้บผลกระทบ (post-impact recovery) หลังเกดิเหตุการณ์ภัย

ธรรมชาตคิรัง้ใหญ่ๆ อยา่งตอ่เนือ่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเกดิคลืน่ยักษ์สนึามใินปี พ.ศ. 2547 ท าให ้

เป็นทีต่ระหนักชดัวา่ระบบการจัดการภัยธรรมชาตขิองประเทศทีเ่ป็นอยูย่ังไมม่ปีระสทิธภิาพมากพอ 
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ดังนัน้เพือ่ลดระดับของความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากคลืน่สนึามอิกีในอนาคตควรไดม้กีารปรับปรุง

ระบบการบรหิารจัดการภัยธรรมชาตเิสยีใหม่โดยใหค้วามส าคัญกับการบรรเทาผลกระทบและการ

เตรียมพรอ้มมากยิง่ข ึน้ แต่การที่จะก าหนดแนวทางและมาตรการในการบรรเทาผลกระทบและ

เตรยีมพรอ้มไดอ้ยา่งเพยีงพอและสอดคลอ้งเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิสังคมของพืน้ที ่ จ าตอ้ง

ทราบถงึบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ(hazard areas)  

ตลอดระยะทีผ่า่นมา ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(Geographic Information Systems: 

GIS) ไดถ้กูน ามาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิภัยธรรมชาตปิระเภทตา่งๆ กัน

อยา่งกวา้งขวาง (Tanavud et al., 2000; Tanavud et al., 2002 and Tanavud et al., 2004) 

การศกึษานี้จงึไดน้ าระบบ GISและขอ้มลูจากการส ารวจระยะไกล (remotely sensed data) มา

ประยุกต์ใชใ้นการก าหนดบรเิวณพื้นที่ที่มีโอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลื่นสนึามใินบรเิวณพื้นที่

ชายฝ่ังทะเลของอ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อใหค้นและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ล่อแหลม

เหลา่นี้ไดต้ระหนักถงึภัยอันตราย (awareness of danger) และ เตรยีมพรอ้ม (preparedness) ที่

จะเผชญิกับภัย และเพือ่เป็นขอ้มูลใหก้ับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดด้ าเนนิการลดโอกาสในการทีจ่ะ

ไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามขิองพืน้ที ่(tsunami hazard reduction) เพือ่ใหก้ารสญูเสยีชวีติและ

ทรัพยส์นิเกดิขึน้นอ้ยที่สุด นอกจากนั้นการศกึษานี้จะเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการลด

โอกาสของการไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิซึง่จะเป็นการเสนอแนะในเชงิทฤษฏอียา่งกวา้งๆใน

ภาพรวมของทัง้อ าเภอ ไมล่งลกึในรายละเอยีดของในแตล่ะพืน้ที ่อันจะสง่ผลใหบ้รเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ัง

ทะเลของอ าเภอตะกั่วป่ามกีารพัฒนาทีม่ั่นคงและยั่งยนืตลอดไป 
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บทที ่2 

วธิกีารศกึษา 

 

2.1 ขอบเขตเนือ้หา 

การศกึษานี้ประยุกต์ใชข้อ้มูลจากการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์

ก าหนดบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิในอ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดย

วเิคราะหจ์ากปัจจัยทางกายภาพและชวีภาพทีเ่ป็นปัจจัยหลักทีส่ าคัญของพืน้ที ่ซ ึง่ไดแ้ก ่ระยะหา่ง

จากเขตน ้าขึน้สงูสดุในบรเิวณชายฝ่ังทะเล ความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลางของพืน้ที ่ความลาด

ชันของพื้นที่ และแนวก าแพงธรรมชาตทิี่จะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของคลืน่และลมใน

บรเิวณชายฝ่ังทะเล อาทเิชน่ ป่าชายหาด (beach forest) ป่าชายเลน (mangrove forest) สัน

ทราย (sand dune) และแนวปะการัง (coral reefs) การก าหนดบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บ

ผลกระทบจากคลืน่สนึามใิชว้ธิ ีweighting and rating techniques (Tanavud et al. (2000); 

Tanavud et al. (2002); Tanavud et al. (2004) 

 

2.2 ขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา  

พื้นที่ศ ึกษาไดแ้ก่บริเวณพื้นที่ชายฝ่ังทะเลของอ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่ง

ประกอบดว้ยพื้นที่ชายฝ่ังทะเลในเขตต าบลเกาะคอเขา ต าบลบางม่วง และต าบลคกึคัก พื้นที่

เหลา่นีป้รากฏอยูบ่นแผนทีภ่มูปิระเทศของกรมแผนทีท่หาร ขนาดมาตราสว่น 1:50,000 เป็นจ านวน 

4 ระวาง คอืระวางหมายเลข 4627 II, 4626 I, 4626 III และ 4626 II ล าดับชดุ L7018 

 

2.3 วธิกีารศกึษา 

 ขัน้ตอนในการวเิคราะหห์าพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิมดีังนี ้

1. ก าหนดปัจจัยทีม่คีวามส าคัญและเกีย่วขอ้งกับโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึา

มขิองพืน้ที ่การก าหนดปัจจัยจะใชผ้ลการศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ ประสบการณ์ภาคสนามของ
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คณะผูศ้กึษาประกอบกัน ปัจจัยหลักส าคัญทีท่ าใหพ้ืน้ทีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามใิน

การศกึษานี ้มดีังนี ้

1) ระยะห่างจากเขตน ้าขึน้สงูสุดในบรเิวณชายฝ่ังทะเล บรเิวณพืน้ที่ที่อยู่ตดิกับ

ชายฝ่ังทะเลจะมโีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามมิากกว่าพื้นที่ทีอ่ยู่ห่างออกไปในแผ่นดนิ 

(CRED, 2006) 

2) ความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง (elevation) ของพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล  บรเิวณ

พืน้ทีช่ายฝ่ังทีม่รีะดับความสงูใกลเ้คยีงกันกับระดับน ้าทะเลปานกลางจะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่ส ึ

นามริุนแรงกวา่บรเิวณพื้นทีท่ี่มรีะดับความสูงที่สูงกว่า (Tibballs, 2005; Hyndman and 

Hyndman, 2006) 

3) ความลาดชัน (slope) ของพืน้ที่ชายฝ่ังทะเล  พื้นทีช่ายฝ่ังทีห่นา้หาดมคีวาม

ลาดชันต ่าจะเป็นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามมิาก เพราะพืน้ทีช่ายฝ่ังทีห่นา้

หาดมีความลาดชันต ่าจะท าใหค้ลื่นสนึามยิกตัวไดสู้งและเคลื่อนเขา้ไปในแผ่นดนิไดเ้ป็นระยะ

ทางไกลๆ (กรมทรัพยากรธรณี, 2548ก; เสร,ี 2548; ปรทัิศน,์ 2548; UNESCO, 2006) 

4) แนวก าแพงธรรมชาต ิพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลทีม่ป่ีาชายหาด (beach forest) ป่าชาย

เลน (mangrove forest) หรอื สนัทราย (sand dune) จะเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามิ

นอ้ย เพราะแนวก าแพงธรรมชาตเิหลา่นัน้จะชว่ยป้องกันและลดแรงปะทะของคลืน่และลม (กรม

ทรัพยากรธรณ,ี 2548ข; Olsen et al., 2005; UNEP, 2005; GCRMN, 2006) 

2. การรวบรวมขอ้มลู การรวบรวมฐานขอ้มลูเชงิพืน้ที ่(spatial database) และ ฐานขอ้มลู

ลักษณะสมัพันธ ์ (attribute database) ของปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจาก

คลืน่สนึามใินบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลของอ าเภอตะกั่วป่า จังหวดัพังงา ไดร้วบรวมจากแหลง่ตา่งๆ 

ดังนี ้(ตารางที ่1) 

1) แผนทีข่องหน่วยงานตา่งๆ เชน่ แผนทีภ่มูปิระเทศของกรมแผนทีท่หาร เป็นตน้ 

2) ภาพถา่ยดาวเทยีมและรปูถา่ยทางอากาศ เชน่ ภาพถา่ยดาวเทยีมรายละเอยีดสงู

จากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (GISTDA) และรปูถา่ยทางอากาศของ

กองทัพอากาศซึง่บันทกึภาพหลังเกดิเหตกุารณ์คลืน่สนึาม ิ  
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3) เอกสารรายงานและสถติขิองหน่วยงานตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูเกยีวกับพชืพรรณใน

บรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลของพืน้ทีศ่กึษา ความรนุแรงของคลืน่สนึาม ิ และความสญูเสยีในชวีติและ

ทรัพยส์นิอันเนือ่งมาจากเหตกุารณ์คลืน่สนึาม ิ 

3. การสรา้งฐานขอ้มลู 

1) การน าเขา้ฐานขอ้มลูเชงิพืน้ที ่ ขอ้มลูเชงิพืน้ทีจ่ะถกูน าเขา้จัดเก็บในระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตรด์ว้ยโปรแกรม ArcInfo โดยใชก้ระดานป้อนขอ้มลู (digitizer) ดังเชน่ขอ้มลู

แนวก าแพงธรรมชาตใินระบบสารสนเทศภมูศิาสตรไ์ดม้าจากการน าเขา้ (digitize) ขอ้มลูเกีย่วกับ

สนัทราย ป่าชายหาด ป่าชายเลน และแนวปะการัง ซึง่ไดจ้ากการแปลภาพถา่ยดาวเทยีมขนาด

มาตราสว่น 1:50,000 และ รปูถา่ยทางอากาศขนาดมาตราสว่น 1:25,000 ของพืน้ทีศ่กึษาดว้ย

สายตา และจากแผนทีข่องหน่วยงานตา่งๆ รวมทัง้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการออกส ารวจภาคสนาม 

2) การน าเขา้ขอ้มลูลักษณะสมัพันธ ์ขอ้มลูแผนทีป่่าชายหาด ป่าชายเลน สนัทราย 

และแนวปะการังจะถกูน าเขา้สูร่ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรผ์า่นทางแป้นพมิพ ์(keyboard)  

 

    ตารางที ่1 แสดงชนดิของขอ้มลูและแหลง่ของขอ้มลูของปัจจัยทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 

ปัจจัย ชนดิของขอ้มลู แหลง่ขอ้มลู 

1. ระยะหา่งจากชายฝ่ังทะเล แผนทีภ่มูปิระเทศ กรมแผนทีท่หาร 

2. ความสงูของพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล DEM กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม  

3  ความลาดชนัของพืน้ทีท่อ้งทะเล

ใกลฝ่ั้ง 

แผนทีเ่ดนิเรอื 

ความลกึของทอ้ง

ทะเล 

กรมอทุกศาสตร ์

กองทัพเรอื 

กรมอทุกศาสตร ์

กองทัพเรอื 

4. แนวก าแพงธรรมชาต ิ ซึง่ไดแ้ก่

ป่าชายหาด ป่าชายเลน สนัทราย 

และ แนวปะการัง 

ภาพถา่ยดาวเทยีม 

รปูถา่ยทางอากาศ 

สภาพก าแพง

ธรรมชาต ิ

GISTDA 

กรมแผนทีท่หาร  

การออกส ารวจภาคสนาม 
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4. การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ขอ้มลูตา่งๆทีไ่ดน้ าเขา้จะน ามาตรวจสอบ

ความถกูตอ้งโดยเปรยีบเทยีบกับแผนทีต่น้ฉบับ ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอบเขตและหน่วย

แผนที ่ กับรหัสขอ้มลูทีใ่ช ้ สรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละขอ้มลูลกัษณะสมัพันธ ์

ตลอดจนจัดรปูแบบขอ้มลูเพือ่น าสูข่ัน้ตอนของการประมวลผลและการวเิคราะหต์อ่ไป  

5. การประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู การก าหนดบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บ

ผลกระทบจากคลืน่สนึามใิชว้ธิ ีWeighting and Rating Techniques (Tanavud et al., 2000; 

Tanavud et al., 2002; Tanavud et al. 2004) ขัน้ตอนในการประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลูมี

ดังนี ้  

1) วเิคราะหห์าปัจจัยทีเ่ป็นสาเหตทุ าใหพ้ืน้ทีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่ส ึ

นาม ิ โดยน าแผนทีปั่จจัยทีค่าดวา่น่าจะมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพันธก์ับการเกดิคลืน่สนึามทัิง้ 4 ปัจจัย 

อันไดแ้ก ่ ระยะหา่งจากชายฝ่ังทะเล ความสงูจากระดับน ้าทะเลของพืน้ที ่ ความลาดชนัของพืน้ที ่

และแนวก าแพงธรรมชาตใินการป้องกันและลดความรนุแรงของคลืน่และลม ซอ้นทับ (overlay) กัน  

2) วเิคราะหห์าบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิคลืน่สนึาม ิปัจจัยตา่งๆทีม่คีวามส าคัญ

และเกี่ยวขอ้งกับโอกาสของการที่พื้นที่จะไดรั้บผลกระทบจากคลื่นสนึามทิี่ไดน้ าเขา้สู่ระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตรจ์ะไดรั้บคา่ถว่งน ้าหนัก (weight) ตามล าดับความส าคัญของปัจจัยทีเ่ทยีบจาก

เหตกุารณ์คลืน่สนึามทิีเ่กดิขึน้เมือ่เดอืนธันวาคม 2547 คา่ถ่วงน ้าหนักจะมคีา่ระหวา่ง 1 ถงึ 4 โดย

คา่ 4 เป็นคา่ถ่วงน ้าหนักของปัจจัยทีม่คีวามส าคัญและเกีย่วขอ้งกับการทีพ่ืน้ทีจ่ะไดรั้บผลกระทบ

จากคลืน่สนึามมิากทีส่ดุ  และ คา่ 1 เป็นคา่ถ่วงน ้าหนักของปัจจัยทีม่คีวามส าคัญและเกีย่วขอ้งกับ

การทีพ่ืน้ทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามนิอ้ยทีส่ดุ นอกจากนี้ยังไดก้ าหนดคา่คะแนน (rating) 

ของประเภทขอ้มูลของแต่ละปัจจัยย่อย โดยก าหนดใหค้่าคะแนนของประเภทขอ้มูลมีค่าอยู่ใน

ระหวา่ง 3 ถงึ 1 พืน้ทีท่ีข่อ้มูลมคีา่คะแนนมากเเสดงวา่พืน้ทีนั่น้มโีอกาสทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจาก

คลืน่สนึามมิาก พื้นที่ทีข่อ้มูลมคี่าคะแนนนอ้ยเเสดงว่าพื้นทีนั่้นมโีอกาสที่จะไดรั้บผลกระทบจาก

คลืน่สนึามนิอ้ย  (ตารางที ่ 2 )  การก าหนดคา่ถ่วงน ้าหนักของปัจจัยและคา่คะแนนของประเภท

ขอ้มูลไดก้ าหนดโดยอาศัยผลการศกึษาต่างๆ และ เหตุการณ์คลื่นสนึามทิี่เกดิขึน้จรงิเมื่อเดอิน

ธันวาคม 2547ประกอบกัน จากนัน้จงึไดท้ าการวเิคราะหห์าพืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิคลืน่สนึาม ิ  
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ตารางที ่2 แสดงคา่ถว่งน ้าหนักของปัจจัยหลกั และคา่คะแนนของประเภทขอ้มลู 

ของปัจจัยยอ่ยทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 

ปัจจัยหลกั คา่ถว่งน ้าหนัก ปัจจัยยอ่ย คา่คะแนน 

1. ความลาดชนั 4 3.1   < 12 % 

3.2   12-35 % 

3.3   > 35 % 

3 

2 

1 

2. ความสงูจากระดับ 

น ้าทะเล 

 

 

3 2.1  < 6 เมตร 

2.2   6 – 12 เมตร 

2.3  > 12 เมตร 

3 

2 

1 

3. ระยะหา่งจากชายฝ่ัง 2 1.1   < 500 เมตร 

1.2   500 – 1,000 เมตร 

1.3   > 1,000 เมตร 

3 

2 

1 

4.  แนวก าแพงธรรมชาต ิ 

ซึง่ไดแ้ก ่สนัทราย แนวป่า

ชายหาด  แนวป่าชายเลน 

หรอื แนวปะการัง 

1 4.1  ไมม่แีนวก าแพง

ธรรมชาต ิ 

4.2   มแีนวปะการัง และ/

หรอื แนวป่าชายหาด 

และ/หรอื แนวป่าชาย

เลน 

4.3   มสีนัทราย  

3 

2 

 

 

1 

 

 

 

 



 15 

 (tsunami hazard area) ดว้ยการซอ้นทับ (overlay) แผนทีปั่จจัยตา่งๆทีไ่ดก้ าหนด แลว้ค านวณ

คา่คะแนนรวมแบบถว่งน ้าหนัก (weight linear total) โดยใชโ้ปรแกรม ArcGIS  ดังสมการ 

   S = W1R1 + W2R2 + W3R3 +……+ WnRn 

ในเมือ่  S     = ระดับโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามขิองพืน้ที ่

  W1….n = คา่คะแนนความส าคัญของปัจจัยหลกัที ่1 ถงึ n 

       R1…..n = คา่คะแนนของประเภทขอ้มลูของปัจจัยยอ่ยที ่1 ถงึ n 

จากการค านวณโดยใชส้มการดังกลา่วจะไดค้า่คะแนนออกมา คา่คะแนนรวมทีไ่ดจ้ะถกู

น ามาจัดกลุม่โดยใชค้า่เฉลีย่ของขอ้มลู (Mean) เป็นหลัก แลว้น าคา่การกระจายของขอ้มลู 

(standard deviation) มาก าหนดคา่พสิยั (range) ของโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามิ

ของพืน้ที ่ การศกึษานีไ้ดแ้บง่ระดับโอกาสของพืน้ทีท่ีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามอิอกเป็น 3 

ระดับ คอื  

1) พืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามสิงู (high hazard)  ไดแ้กพ่ืน้ทีท่ี่

มคีา่คะแนนมากกวา่ mean + standard deviation   

2) พืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามปิานกลาง (moderate hazard) 

ไดแ้กพ่ืน้ทีท่ีม่คีา่คะแนนอยูร่ะหวา่ง mean - standard deviation และ mean + standard 

deviation   

3) พืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามติ า่ (low hazard)  ไดแ้กพ่ืน้ทีท่ี่

มคีา่คะแนนนอ้ยกวา่ mean - standard Deviation   

6. การเสนอผลของการศกึษา ผลของการศกึษาจะเสนอในรปูของรายงาน หรอื 

manuscript ทีจ่ะลงตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทางดา้นนี ้ นอกจากนีผ้ลการศกึษายังจะเสนอใน

รปูแผนทีแ่สดงบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามใินระดับตา่งๆ ซึง่ไดแ้ก ่ ระดับ

ต า่ กลาง และสงู ในขนาดมาตราสว่น 1:50,000 โดยใชโ้ปรแกรม ArcView จัดพมิพแ์ผนที ่
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บทที ่3 

ผลการศกึษาและวจิารณ์ 

 

3.1 พืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ

 จากปัจจัยลักษณะทางภูมศิาสตรข์องชายฝ่ัง ไดแ้ก่ ความลาดชันชายฝ่ัง ความสงู

ของฝ่ังทะเล ระยะห่างจากทะเล และแนวป้องกันตามธรรมชาต ิเชน่ ป่าชายหาด ป่าชายเลน สัน

ทราย และแนวปะการัง พืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ(tsunami hazard areas) 

ไดถ้กูก าหนดในการศกึษานีใ้นรปูของแผนทีแ่สดงบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่ส ึ

นาม ิ(Hazard map) โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละขอ้มลูจากการส ารวจระยะไกล โดย

พืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามสิงู ปานกลาง และต า่ เป็นพืน้ทีท่ีม่คีา่คะแนน เท่ากับ 

<23, 23-26 และ > 26 คะแนนตามล าดับ (ตารางที ่3) จากขอ้มลูแผนทีพ่บวา่ พืน้ทีใ่นเขตอ าเภอ

ตะกั่วป่าจ านวน 144,825 ไร่ และ 7,269 ไร่ เป็นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามใิน

ระดับต า่และปานกลางตามล าดับ สว่นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบสงูจ านวน 20,425 ไร่ คดิเป็น

รอ้ยละ 11.8 ของพืน้ที ่พบอยูใ่นบรเิวณทีร่าบรมิฝ่ังทะเล บา้นน ้าเค็มซึง่เป็นหมูบ่า้นชายฝ่ังทะเลทีม่ี

ชาวประมงอาศัยอยูห่นาแน่นและบา้นคกึคักซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงแรมและรสีอรท์ระดับ 5 ดาวทีเ่พิง่

สรา้งเสร็จ ไดถู้กพลังอันมหาศาลของคลืน่สนึามทิีเ่กดิขึน้เมือ่วันที ่26 ธันวาคม 2547 ท าลายจน

เสยีหายอย่างหนักเหลือเพียงซากปรักหักพัง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2548) 

โดยเฉพาะบา้นน ้าเค็มซึง่เป็นหมูบ่า้นชาวประมง (ภาพที ่2) มผีูเ้สยีชวีติและสญูหายมากถงึสองใน

สามของจ านวนประชากรทัง้หมด (Royal Thai Government, 2005) พืน้ทีทั่ง้สองแหง่นี้ตัง้อยูใ่น

บริเวณพื้นที่ที่การศกึษานี้ก าหนดใหเ้ป็นพื้นที่ที่ที่มีโอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลื่นสนึามสิูง 

(tsunami high hazard areas) (ภาพที ่3) 
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ตารางที ่3 พืน้ทีใ่นอ าเภอตะกั่วป่าทีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ

ระดับตา่งๆ 

ระดับของโอกาสทีจ่ะไดรั้บ

ผลกระทบ 

พืน้ทีท่ีจ่ะไดรั้บผลกระทบ 

ไร ่ % 

ต า่ 144,825 84.0 

ปานกลาง 7,269 4.2 

สงู 20,425 11.8 

รวม 172,519 100.0 

  

 

 

 

             

   

           ภาพที ่2  แสดงพืน้ทีบ่รเิวณบา้นน ้าเค็มทีถ่กูท าลายเสยีหายอยา่งหนักโดยคลืน่สนึาม ิ                                                   
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ภาพที ่3  แสดงบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามใินอ าเภอ 

             ตะกั่วป่าจังหวดัพังงา 
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3.2 แผนทีแ่สดงบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ

 แผนที่แสดงบรเิวณพื้นที่ที่มีโอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ(tsunami hazard 

map) สามารถบอกใหท้ราบถงึบรเิวณพื้นที่ที่มีความหล่อแหลมต่อการที่จะไดรั้บผลกระทบจาก

คลื่นสนึามกิ่อนที่จะตัดสนิใจปลูกสรา้งที่อยู่อาศัย โรงแรมรีสอร์ท สิง่อ านวยความสะดวกแก่

นักทอ่งเทีย่ว และโครงการพัฒนาตา่งๆ นอกจากนัน้แผนทีด่ังกลา่วยังเป็นขอ้มลูใหค้นและชมุชนที่

อาศัยอยู่พื้นที่ที่มีโอกาสสูงต่อการไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามอิยู่แลว้ไดต้ระหนักถงึภัยจาก

คลืน่สนึามทิีก่ าลังเผชญิ จะไดป้รับปรุงโครงสรา้งของทีอ่ยูอ่าศัยใหม้คีวามมั่นคงแข็งแรงสามารถ

ตา้นทานกระแสน ้าและคลืน่ได ้หรอื ยกระดับพืน้ใหส้งูขึน้ และปล่อยใหช้ัน้ล่างเปิดโล่งเพือ่ใหน้ ้า

ทะเลไหลผา่นไปไดโ้ดยสะดวกไมก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ตัวบา้นเรอืนอาคารทีพั่กตา่งๆ  

 ภายหลังการเกดิพบิัตภัิยธรรมชาตคิลื่นสนึาม ิแผนที่แสดงบรเิวณพื้นที่ที่มีโอกาสไดรั้บ

ผลกระทบจากคลื่นสนึาม ิสามารถน ามาใชใ้นการลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากคลื่นสนึามใิน

อนาคต ดว้ยการหลกีเลีย่งหรอืไมอ่นุญาตใหม้กีารตัง้ชมุชน และปลกูสรา้งสิง่กอ่สรา้งขึน้มาใหมใ่น

บรเิวณพืน้ทีท่ีถู่กคลืน่สนึามทิ าลาย นอกจากนัน้แผนทีท่ีก่ารศกึษานี้ไดจั้ดท ายังสามารถใชใ้นการ

ก าหนดเสน้ทางอพยพ (evacuation routes) สถานทีป่ลอดภัยส าหรับผูอ้พยพเมือ่เกดิภัย เพือ่ให ้

ผูป้ระสบภัยเหล่านั้นสามารถอพยพเคลื่อนยา้ยเขา้สู่สถานที่ปลอดภัยไดอ้ย่างรวดเร็วและเป็น

ระเบยีบ 

 แผนทีแ่สดงบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ(hazard map) แผนที่

แสดงเสน้ทางอพยพหนีคลืน่สนึาม ิและแผนทีแ่สดงพืน้ทีป่ลอดภัยจากคลืน่สนึาม ิตอ้งไดรั้บการ

ปรับปรงุใหทั้นสมัยอยูเ่สมอ และจัดพมิพแ์จกจา่ยใหห้น่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ภาคธรุกจิเอกชน 

ประชาชนโดยท่ัวไป ตลอดจนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาพักผอ่นหยอ่นใจในพืน้ทีไ่ดท้ราบโดยท่ัวกัน ทัง้

ในรูปของแผ่นพับ โปสเตอร ์ป้าย (ภาพที ่4) และสิง่พมิพอ์ืน่ๆ เพือ่ใหผู้ท้ี่อยู่ในพืน้ทีท่ีอ่าจไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตกุารณ์คลืน่สนึามเิหลา่นัน้มคีวามตระหนัก (awareness raising) และ พรอ้มทีจ่ะ

เผชญิกับภัยอันอาจเกดิจากคลืน่สนึามอิยูต่ลอดเวลา อันจะน ามาซึง่การลดลงของการสญูเสยีชวีติ

และทรัพยส์นิเมือ่เกดิภัย 
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ภาพที ่4 ป้ายแสดงพืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิคลืน่สนึาม ิ เสน้ทางอพยพหนคีลืน่สนึาม ิ 

            และ พืน้ทีป่ลอดภัยจากคลืน่สนึาม ิ
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บทที ่4 

สรปุและขอ้เสนอแนะ 

 

หลังเกดิแผ่นดนิไหววัดแรงสั่นสะเทือนได ้9.0 ริกเตอร์ ที่เกาะสุมาตรา ประเทศ

อนิโดนีเซยี เมือ่เชา้วันที ่26 ธันวาคม 2547 นัน้ ไดเ้กดิคลืน่สนึามซิ ึง่น ามาซึง่ความสญูเสยีอยา่ง

มหาศาลต่อชวีติและทรัพยส์นิ ตลอดจนระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลอันดามันในภาคใตข้องประเทศ

ไทยทีม่อิาจประมาณคา่ได ้พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบมากทีส่ดุจากภัยพบิัตใินครัง้นี้ คอื พืน้ทีใ่นเขต

อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ภัยพบิัตทิีเ่กดิขึน้ท าใหท้ราบวา่ประเทศไทยไมไ่ดป้ลอดภัยจากวบิัต ิ

ภัยประเภทนี้อกีต่อไป ดังนัน้จงึควรตอ้งทบทวนหามาตรการป้องกันเพื่อเตรียมรับมอืกับภัยครัง้

ตอ่ไปในอนาคตไมว่า่จะมาเยอืนอกีหรอืไมก็่ตาม  เพือ่สนับสนุนใหม้กีารใชม้าตรการทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมส าหรับการลดความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากคลืน่สนึามใินอนาคต จงึควรไดม้กีารก าหนด

บรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามใินอ าเภอตะกั่วป่าซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่เคยไดรั้บ

ผลกระทบมากทีส่ดุ 

 

4.1 พืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ

การศกึษานี้ไดก้ าหนดพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ(tsunami hazard 

areas) ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จากปัจจัยลักษณะทางภูมศิาสตรข์องชายฝ่ัง 

อาทเิช่น ความลาดชันชายฝ่ัง ความสูงของฝ่ังทะเล ระยะห่างจากทะเล และแนวป้องกันตาม

ธรรมชาต ิเชน่ ป่าชายหาด ป่าชายเลน สันทราย และแนวปะการัง แลว้น าเสนอในรูปของแผนที่

แสดงบรเิวณพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ(Hazard map) จากขอ้มูลแผนที่

พบวา่ พืน้ทีใ่นเขตอ าเภอตะกั่วป่าจ านวน 144,825 ไร่ และ 7,269 ไร่ เป็นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บ

ผลกระทบจากคลืน่สนึามใินระดับต ่าและปานกลางตามล าดับ สว่นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบ

สงูจ านวน 20,425 ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 11.8 ของพืน้ที ่พบอยูใ่นบรเิวณทีร่าบรมิฝ่ังทะเล 

 

 



 22 

4.2 มาตรการในการลดโอกาสของการทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ

เพือ่ลดโอกาสที่จะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามขิองพื้นที่ศกึษา (tsunami hazard 

reduction) การศกึษานี้ขอเสนอแนะมาตรการ ซึง่จะเป็นการเสนอแนะในเชงิทฤษฏอียา่งกวา้งๆใน

ภาพรวมของทัง้อ าเภอ ไมล่งลกึในรายละเอยีดของในแตล่ะพืน้ที ่เพราะไมไ่ดเ้ป็นวัตถุประสงคข์อง

การศกึษา ดังตอ่ไปนี ้

1) สรา้ง และ/หรอื ฟ้ืนฟแูนวปราการธรรมชาตใินบรเิวณชายฝ่ังเพือ่รองรับแรงปะทะของ

คลืน่ลม เชน่ ป่าชายหาด ป่าชายเลน (ภาพที ่5) สันทราย และแนวปะการัง รวมทัง้ก าแพงกันคลืน่

เพือ่ลดระดับความรนุแรงของคลืน่ (ภาพที ่6) โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นของประชากรสงู

ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงูเชน่ทีบ่า้นน ้าเค็ม หรอื พืน้ทีเ่ศรษฐกจิเชน่หาดเขาหลัก แตอ่ยา่งไรก็

ตามการสรา้งก าแพงกันคลืน่ในพืน้ทีอ่ ืน่ตอ้งค านงึถงึสภาพความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชพีของ

ประชาชนสว่นใหญใ่นพืน้ทีด่ว้ย อาทเิชน่ชาวประมงทีต่อ้งน าเรอืเขา้ออก หรอื จอดบรเิวณชายหาด

ทุกวัน นอกจากนัน้การสรา้งก าแพงคอนกรตีขนาดใหญย่ังอาจท าใหเ้สยีทัศนียภาพทีส่วยงามของ

พืน้ทีท่ีเ่ป็นแหลง่ท่องเทีย่วดว้ย การลดโอกาสของการทีจ่ะไดรั้บความสญูเสยีของพืน้ทีย่ังอาจท า

ไดโ้ดยการก าหนดแผนการใชท้ี่ดนิชายฝ่ังทะเล โดยไม่ปล่อยใหม้ีการรุกล ้าเขา้ไปจับจองใช ้

ประโยชนพ์ืน้ทีส่าธารณะตามชายหาด โดยเฉพาะในบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังในระยะ 100 เมตรจากแนว

น ้าทะเลขึน้สงูสดุ ในพืน้ทีน่ีไ้มค่วรอนุญาตใหม้กีารปลกูสิง่กอ่สรา้งใดๆ ไมว่า่จะเป็นอาคารบา้นเรอืน 

โรงแรม  รีสอร์ท หรืออาคารพานิชย ์หากจ าเป็นตอ้งสรา้งอาคารในบรเิวณนั้นควรออกแบบใหม้ี

ความมั่นคง แข็งแรง หรอื ยกพืน้ใหส้งูกวา่ระดับคลืน่สนึามเิพือ่ใหค้ลืน่เคลือ่นตัวลอดผ่านได ้และ

ใหม้ีพื้นที่ว่างระหว่างอาคารใหม้ากที่สุด นอกจากนั้นควรมีพื้นที่เปิดโล่งส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทาง

อพยพหนภีัยจากชายหาดไปยังพืน้ทีส่งูซ ึง่เป็นทีท่ีม่คีวามปลอดภัย  

2) ลดความล่อแหลมของพื้นที่ต่อการไดรั้บผลกระทบจากภัยพบิัต ิ(vulnerability 

reduction) ซึง่สามารถท าไดด้ว้ยการอพยพโยกยา้ยหมูบ่า้น (relocation of villages) ตลอดจน

โรงแรมและรสีอรท์ตา่งๆ ออกจากพืน้ทีช่ายฝ่ัง โดยเฉพาะในบรเิวณพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นระดับต ่าใกลเ้คยีง

กันกับน ้าทะเล หรอืบรเิวณพืน้ทีท่ีช่ายฝ่ังมคีวามลาดชันนอ้ย หรอืบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทีป่ราศจาก

แนวป้องกันธรรมชาต ิอาทเิชน่ แนวป่าชายหาด แนวปะการัง และสนัทราย ไปอยูใ่นทีส่งู (high  
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ภาพที ่5  แสดงการปลกูป่าชายหาด (ซา้ย) และป่าชายเลน (ขวา) 

 

                                                                           

 
      ภาพที ่6 สนัทรายชายฝ่ัง (ซา้ย)  และ ก าแพงกันคลืน่สนึาม ิ(ขวา) 
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ground) หา่งจากชายฝ่ังทะเลซึง่เป็นทีท่ีป่ลอดภัย โดยเฉพาะอยา่งยิง่หมู่บา้นชาวประมงบรเิวณ

บา้นน ้าเค็ม โรงแรม รีสอร์ตต่างๆ บริเวณหาดเขาหลัก นอกจากนี้ความล่อแหลมของพื้นที่ยัง

สามารถท าใหล้ดนอ้ยลงไดด้ว้ยการสรา้งสิง่กดีขวางเพือ่ลดความเร็วของกระแสน ้า หรอืเบีย่งเบน

ทศิทางการไหลของน ้าไมใ่หไ้หลมาปะทะกับอาคารทีอ่ยูอ่าศัยโดยตรง 

3) ลดความสญูเสยีในชวีติและทรัพยส์นิ (reduction of elements at risk) สามารถท าได ้

ดว้ยการเตรยีมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (emergency period response) เชน่แผนการอพยพ

ประชากรในพืน้ทีเ่สีย่ง โดยก าหนดสถานทีท่ีป่ลอดภัยส าหรับการอพยพ เสน้ทางอพยพ (ภาพที ่7) 

และป้ายบอกเสน้ทางทีน่ าไปสูส่ถานทีอ่พยพ แผนการอพยพควรไดม้กีารซักซอ้มเพือ่ใหป้ระชาชน

สามารถเคลือ่นยา้ยเขา้สู่สถานที่ปลอดภัยไดอ้ย่างมรีะบบ เพื่อป้องกันการแตกตืน่เสยีขวัญของ

ประชาชนในขณะเกดิภัยพบิัต ิ 

 

                                  

 

ภาพที ่7  ป้ายแสดงเสน้ทางอพยพหนภัีย (ซา้ย) และ ป้ายประชาสมัพันธก์ารซอ้มแผนการอพยพ 

             (ขวา) 

 

 



 25 

ความสญูเสยีในชวีติและทรัพยส์นิสามารถท าใหล้ดลงไดโ้ดยการตดิตัง้ระบบการแจง้เตอืน

ภัย (warning system) ทีม่ปีระสทิธภิาพ หลังเกดิเหตกุารณ์คลืน่ยักษ์สนึามเิขา้ถลม่ มลรัฐฮาวาย 

ประเทศสหรัฐอเมรกิาเมือ่ปี พ.ศ. 2489 ซึง่มผีูเ้สยีชวีติถงึ 159 คน ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดจั้ดตัง้

ศนูยเ์ตอืนภัยส าหรับคลืน่สนึามใินแถบมหาสมทุรแปซฟิิกขึน้ 2 แหง่ ไดแ้ก ่ศนูยเ์ตอืนภัยคลืน่สนึามิ

แหง่แปซฟิิก (The Pacific Tsunami Warning Center - PTWC) ซึง่ตัง้อยูท่ีม่ลรัฐฮาวาย และ ศนูย์

เตอืนภัยคลืน่สนึามแิหง่อะลาสกา (The Alaska Tsunami Warning Center – ATWC) ตัง้อยูท่ี ่

มลรัฐอะลาสกา ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. 2508 ไดม้กีารพัฒนาระบบเตอืนภัยคลืน่สนึามใินเขตแปซฟิิก 

(The Tsunami Warning System in the Pacific – TWSP) เพือ่แจง้เตอืนภัยสนึามใิหแ้กป่ระเทศ

สมาชกิ 26 ประเทศ อาทเิช่น ประเทศสหรัฐอเมรกิา รัสเซยี ออสเตรเลยี แคนาดา นิวซแีลนด ์

ฝร่ังเศษ ชลิ ีจนี ญปีุ่ น อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์เม็กซโิก รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย โดยมศีนูย์

เตอืนภัยคลืน่ยักษ์สนึามทิีม่ลรัฐฮาวาย (PTWC) เป็นศนูยค์วบคมุการปฎบิัตกิาร ศนูย ์PTWC ร่วมกับ

ศูนย์ต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์ขอ้มูลแผ่นดินไหวแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ศูนย์การส ารวจทาง

ภมูศิาสตรข์องสหรัฐ (US Geological Survey - USGS) และ องคก์รอตุนุยิมวทิยาแหง่ประเทศญีปุ่่ น 

(Japan Meteorological Agency - JMA) ซึง่ไดก้อ่ตัง้ศนูยเ์ตอืนภัยสนึามแิหง่ประเทศญีปุ่่ น (The 

Japanese Tsunami Warning Center - JTWC) ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2495 (Harinarayana and 

Hirata, 2005) วเิคราะหป์ระมวลผลขอ้มูลที่ไดรั้บจากสถานีวัดแผ่นดนิไหวและระดับน ้าทะเล 

(seismological and sea level stations) ทีม่อียูเ่กอืบ 100 แหง่ในมหาสมทุรแปซฟิิก รวมทัง้จาก

เครื่องมอืทีพั่ฒนาขึน้มาใหม่คอืทุ่นลอย (Deep Ocean Assessment and Reporting of 

Tsunamis System - DART) เครือ่งมอืนี้ประกอบดว้ยเซ็นเซอรว์ัดแรงดันน ้า (pressure sensors) 

วางอยูใ่ตท้อ้งทะเลลกึทีเ่รยีกกันวา่ Tsunameters และ ทุ่นลอยบนผวิน ้า (buoys) ท าหนา้ทีรั่บสง่

สัญญาณ (ภาพที ่8) เซ็นเซอรใ์ตท้อ้งทะเลจะคอยตรวจวัดแรงดันน ้าซึง่ปกตจิะเพิม่ขึน้มากขึน้เมือ่

เกิดคลื่นสนึามิแลว้ส่งสัญญาณขึ้นมาที่ทุ่นลอยบนผิวน ้ า ทุ่นลอยจะส่งสัญญาณที่ไดรั้บผ่าน

ดาวเทยีมตอ่ไปยัง PTWC หรอื ATWC (USAID, 2005) เมือ่ศนูยทั์ง้สองประเมนิสถานการณ์แลว้

เห็นวา่อาจเกดิคลืน่สนึามทิางศูนย ์PTWC ก็จะออกประกาศแจง้เตอืนไปยังประเทศต่างๆ ทีเ่ป็น

สมาชกิ พรอ้มบอกต าแหน่งและความสงูของคลืน่ และระยะเวลาในการเดนิทางของคลืน่ไปยังพืน้ที ่
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ภาพที ่8 แสดงระบบการแจง้เตอืนภัยคลืน่สนึาม ิ(DART) (ซา้ย) ทุน่ลอยบนผวิน ้า (Buoy) 

            (กลาง) และ หอเตอืนภัย (siren tower) (ขวา) 

 

ตา่งๆทีส่ าคัญในมหาสมทุรแปซฟิิก  หลังจากนัน้ก็จะเป็นการด าเนนิการของแตล่ะประเทศสมาชกิวา่

จะมรีะบบการจัดการภัยสนึามขิองตนในภาวะฉุกเฉนิประการใด ปัจจบุันไดม้กีารตดิตัง้ DART ไปแลว้

เป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 10 แห่ง และมแีผนทีจ่ะตดิตัง้เพิม่ใหค้รบ 39 แห่งในมหาสมุทรแปซฟิิกและ

แอตแลนตกิภายในปี พ.ศ. 2550 นี้ (UNESCO, 2006) ในอดตีที่ผ่านมาระบบการตรวจวัด

แผ่นดนิไหวและแจง้เตือนภัยสนึามดิังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ในบรเิวณมหาสมุทรแปซฟิิกเท่านั้น

เพราะเป็นบรเิวณพืน้ทีท่ีม่คีลืน่สนึามเิกดิขึน้บอ่ยในอดตี (Schiermeier, 2005) จากจ านวนคลืน่สนึา

มทิี่เคยเกดิขึน้ทัง้หมดในโลกนี้พบว่ารอ้ยละ 90 เกดิขึน้ในแถบมหาสมุทรแปซฟิิก (Waltham, 

2005) ในปัจจบุันศนูย ์PTWC และ JMA ไดข้ยายบทบาทในการเตอืนภัยสนึามใิหค้รอบคลมุพืน้ทีใ่น

มหาสมทุรอนิเดยีดว้ย แตย่ังท าไดจ้ ากัดเพราะยังขาดขอ้มลูเกีย่วกับระดับน ้าทะเลจากสถานีตรวจวัด

ระดับน ้าทะเล (sea level stations) อกีมากในมหาสมุทรอนิเดยี นอกจากนัน้แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร ์(operational numerical models) ส าหรับใชใ้นการท านายการเกดิคลืน่สนึามใิน

ภมูภิาคนี้ยังตอ้งปรับปรุงอกีมาก (UNESCO, 2006) การเกดิคลืน่สนึามทิีป่ระเทศญีปุ่่ นเมือ่เดอืน

มนีาคม 2555 (ภาพที่ 9) ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าการพยากรณ์แผ่นดนิไหวและคลืน่สนึาม ิและ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตามมา ในภมูภิาคนีย้ังตอ้งการการพัฒนาและปรับปรงุอกีมาก 
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    ภาพที ่9 การเกดิเหตกุารณ์คลืน่สนึามทิีป่ระเทศญีปุ่่ นเมือ่เดอืนมนีาคม 2555 

 

 

 



 28 

หลังเหตกุารณ์มหันตภัยคลืน่ยักษ์สนึามเิมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2547 ประเทศไทยได ้

จัดตัง้ศูนยเ์ตอืนภัยพบิัตแิห่งชาต ิ(National Disaster Warning Center) ขึน้เมือ่วันที ่30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยมสี านักงานใหญ่อยู่ทีจั่งหวัดนนทบุร ี(ภาพที ่10) ศูนยด์ังกลา่วมี

หนา้ทีใ่นการประสานและตรวจสอบขอ้มลูธรณีพบิัตภัิยและคลืน่สนึามทิีไ่ดรั้บจากหน่วยงานตา่งๆที่

เกีย่วขอ้งทัง้ในและนอกประเทศ และเป็นศูนยก์ลางในโครงขา่ยการสือ่สารเพือ่ออกค าเตอืนภัย

ไปสูป่ระชาชน (ศนูยเ์ตอืนภัยพบิัตแิหง่ชาต,ิ 2548) นอกจากนีย้ังไดม้กีารตดิตัง้หอเตอืนภัย (siren 

tower) ในพืน้ทีเ่สีย่งภัยของ 6 จังหวัดภาคใต ้ซึง่ไดแ้กภ่เูก็ต พังงา กระบี ่ตรัง สตลู และระนอง 

เป็นจ านวน 136 แหง่ (UN, 2005) รวมทัง้ระบบการแจง้เตอืนภัยคลืน่สนึาม ิ(Deep Ocean 

Assessment and Reporting of Tsunamis System - DART) เป็นจ านวน 3 จดุ  

เมือ่เกดิแผน่ดนิไหว ศนูยเ์ตอืนภัยพบิัตแิหง่ชาตจิะรับขอ้มลูจากหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

ในประเทศและองคก์รตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ The Pacific Tsunami Warning Center 

(PTWC) (ภาพที ่11), United States Geological Survey (USGS), Japan Meteorological 

Agency (JMA) และ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (สมทิธ, 

2549) หลังจากไดรั้บขอ้มูลศูนยเ์ตอืนภัยพบิัตแิห่งชาตจิะศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลและพยากรณ์

สถานการณ์ หากเห็นวา่ประเทศไทยมโีอกาสทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึามศินูยเ์ตอืนภัยพบิัต ิ

จะออกประกาศเตอืนภัยสนึามผิ่านสือ่ต่างๆ เชน่วทิยุ และ โทรทัศน์ และผ่านดาวเทยีมไปยังหอ

เตอืนภัยหรอืหอกระจายขา่วตามพืน้ทีต่า่งๆ ในบรเิวณชายฝ่ังทะเล เมือ่ไดรั้บสัญญาณหอเตอืนภัย

ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานรากทีม่ั่นคงแข็งแรงและใชพ้ลังงานจากแสงอาทติย ์(solar cell) จะแจง้ขา่วเตอืน

ภัยในภาษาต่างๆ ใหป้ระชาชนและนักท่องเทีย่วทีอ่ยู่ภายในรัศม ี1 กโิลเมตรไดท้ราบล่วงหนา้

กอ่นทีภ่ัยจะมาถงึ นอกจากนัน้ศนูยเ์ตอืนภัยพบิัตยิังไดร้่วมมอืกับภาคเอกชนในการเผยแพร่ขอ้มลู

เตอืนภัยผา่นทางระบบ SMS ของโทรศัพทม์อืถอืดว้ย  (ชาญชยั และ เชาวน,์ 2550)  

อย่างไรก็ดี ในขณะที่คลืน่ยักษ์สนึามกิ าลังจะเคลื่อนตัวเขา้สู่ชายฝ่ังทะเลอันดามันใน

ภาคใตข้องประเทศไทยเมือ่เชา้ของวนัที ่26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 นัน้ หากแมว้า่ไดม้กีารแจง้เตอืน

ภัยใหป้ระชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลไดอ้พยพโยกยา้ยออกจากพืน้ทีเ่สีย่งภัย ความ  
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                       ภาพที ่10 ศนูยเ์ตอืนภัยพบิัตแิหง่ชาต ิจังหวดันนทบรุ ี

 

                              

                                                           
              ภาพที ่11 The Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) 
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สญูเสยีในชวีติและทรัพยส์นิก็ยังอาจจะเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้เป็นเพราะวา่ยังมปีระชากรอกีเป็นจ านวน

มากของประเทศทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลยังขาดความตระหนักถงึภัยอันตราย (awareness of 

danger)  และขาดความพรอ้ม (preparedness) ทีจ่ะเผชญิกับคลืน่สนึาม ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

ทีไ่ม่ทราบวา่ปรากฎการณ์ทีน่ ้าทะเลชายหาดถอยร่นลงไปในทะเลอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณหรอื

ตัวบง่ชีจ้ากธรรมชาตวิา่จะเกดิคลืน่สนึาม ิหรอื การเกดิเสยีงดังสน่ันคลา้ยเสยีงเครือ่งบนิหรอืรถไฟ

ในบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลแสดงวา่คลืน่สนึามกิ าลังจะเดนิทางมาถงึ ดว้ยเหตนุี้จงึมคีวามจ าเป็นที่

ตอ้งมกีารใหก้ารศกึษาในเรื่องเกีย่วกับคลืน่สนึาม ิ(tsunami education) เพื่อใหป้ระชากรใน

บรเิวณชายฝ่ังทะเลมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคลืน่สนึาม ิและมทัีกษะเกีย่วกับขอ้ควรปฎบิัตเิมือ่

เผชญิกับคลืน่สนึาม ิ  

เพือ่เป็นการสง่เสรมิการศกึษาและสรา้งโอกาสของการเรยีนรูใ้นเรือ่งของคลืน่สนึามแิละ

การป้องกันใหก้ับคนและชมุชนทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีเ่สีย่งภัยบรเิวณชายฝ่ังทะเล เพือ่ใหพ้รอ้ม

ที่ จ ะ เ ผ ชิญ กั บ ธ ร ณี พิ บั ต ิ ภั ย แ ล ะ ค ลื่ น สึน า มิที่ อ า จ เ กิด ขึ้ น อี ก ใ น อ น า ค ต ข ้า ง ห น ้า 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรใ์นฐานะทีเ่ป็นสถาบันการศกึษาหลักในพืน้ทีไ่ดจั้ดใหม้กีารฝึกอบรมผู ้

ทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลืน่สนึาม ิ(tsunami hazard areas) (ภาพที ่12) 

และ เปิดสอนรายวชิา “การจัดการภัยธรรมชาต”ิ (Disaster management) ใหก้ับนักศกึษาของ

คณะทรัพยากรธรรมชาตทัิง้ในระดับปรญิญาตรีและโทหลังเกดิเหตุการณ์คลืน่สนึาม ิ โดยใน

หลักสตูรไดม้กีารบรรยายในหัวขอ้เกีย่วกับสาเหตขุองการเกดิภัยธรรมชาตทิีส่ าคัญในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธรณีพบิัตภัิยสนึาม ิผลกระทบของพบิัตภิัยทีม่ตีอ่การพัฒนาทีย่ั่งยนืของประเทศ 

และกระบวนการบรหิารจัดการภัย นอกจากนั้นยังไดม้ีการจัดกจิกรรมเสรมิหลักสูตรดว้ยการน า

นักศกึษาไปศกึษาภาคสนามในพืน้ทีจั่งหวัดพังงาและภเูก็ตซึง่เป็นจังหวัดทีไ่ดรั้บความสญูเสยีมาก

ทีส่ดุจากเหตกุารณ์คลืน่สนึามเิมือ่เดอืนธันวาคม 2547 เพือ่ใหนั้กศกึษาไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ (ภาพที่ 12) และไดส้ัมภาษณ์พูดคุยกับผูป้ระสบภัยเพื่อทราบถงึความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ จ านวนผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบ ความชว่ยเหลอืทีไ่ดรั้บ สิง่ทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ และ

ความช่วยเหลือที่ตอ้งการเพิ่มเติมจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเหล่านี้เป็นตน้ 

การศกึษาในเรือ่งทีเ่กีย่วกับคลืน่สนึาม ิ(tsunami education) ยังเป็นเครือ่งเตอืนใจใหป้ระชาชน  



 31 

 

                                                                                                                                                            

                                                      

     ภาพที ่12 การฝึกอบรมเรือ่งการเกดิคลืน่สนึามแิละการป้องกัน (บน) และ การเรยีนการสอน 

                   ในเรือ่งเกีย่วกับคลืน่สนึาม ิ(ลา่ง) 

 
 

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มโีอกาสไดรั้บผลกระทบจากคลื่นสนึามโิดยรวมไม่ลืมโศกนาฎกรรมที่เคย

เกิดขึน้ในพื้นที่ เพื่อจะไดม้ีความตระหนัก (awareness) และ มีความพรอ้มที่จะเผชญิกับภัย 

(preparedness) ทีอ่าจเกดิขึน้จากคลืน่สนึามไิดอ้กีตลอดเวลา 

                 

กติตกิรรมประกาศ 

คณะผูว้จัิยขอขอบพระคณุมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ ทีใ่หก้ารสนับสนุนงบประมาณใน

การศกึษาวจัิย  และ ขอขอบคณุ คณุธัชชยั แสนเสนา ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิ

สารสนเทศทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งการวเิคราะหโ์ดยใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
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