คํานํา
จากการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอกของนายชาญชัย ศรีสุธรรม เรื่อง Tsunami Deposit
Characteristics at the Thai Andaman Coast เพื่อใหวิทยานิพนธดังกลาวเปนประโยชนตอสาธารณะ และ
กรมชลประทาน ในดานการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา วิทยานิพนธดังกลาวจึงไดถูกนํามา
พิจารณา และจัดทําแนวทางในการศึกษาตะกอนสึนามิเพื่อประเมินหาขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการประเมิน
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการไหลบาเขาทวมของสึนามิ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝงอยางยั่งยืนตอไป
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รูปที่ 1 ตะกอนสึนามิที่พบในพืน้ ทีป่ ระสบภัย (ก, ข) และลักษณะของตะกอนสึนามิ
ตามแนวบอขุดเก็บตัวอยางในแนวยาวที่ตั้งชายกับชายฝง (ค)
รูปที่ 2 พื้นที่แสดงการตกตะกอนของตะกอนสึนามิตามแนวยาวที่ตั้งฉากกับชายฝง;
8
(1) พื้นที่ที่ตะกอนถูกกัดเซาะ(erosion zone) จะพบลักษณะการถูกกัดเซาะของพื้นที่
ชายฝงรวมถึงการหักโคนของตนไม, (2) พื้นที่การตกตะกอนของตะกอนสึนามิ
(deposition zone)ตะกอนจะมีขนาดใหญในบริเวณใกลชายฝงและตะกอนจะมี
ขนาดเล็กในบริเวณทีไ่ กลชายฝง, (3) พื้นทีใ่ กลจุดสิ้นสุดการทวมของสึนามิ
(limit of inundation) จะไมพบตะกอนสึนามิ เนื่องจากการไหลกลับหรือลดระดับ
ของน้ําที่ทวมซึ่งจะพาตะกอนที่มีขนาดเล็กกลับลงสูทะเลหรือพื้นที่ต่ํา
รูปที่3 รูปตัดตามยาวแสดงความสูงและความเร็วของสึนามิในพื้นที่หาดอาวเคยและ
10
หาดคึกคัก จังหวัดพังา
รูปที่ 4 (a) แผนที่แสดงการทวมของสึนามิ บริเวณหาดคึกคัก, (b) ภาพถายดาวเทียม
10
บริเวณหาดคึกคักหลังจากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
รูปที่ 5 ตัวอยางการพัฒนาทางกายภาพเพื่อปองกันหรือบรรเทาภัยสึนามิสําหรับพื้นที่ชายฝง 11
รูปที่ 6 แผนผังแสดงกระบวนการศึกษาตะกอนสึนามิเพื่อนําไปสูการพัฒนาชายฝงอยางยั่งยืน 12
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1

ความสูงและความเร็วของสึนามิบริเวณพืน้ ที่ชายฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย
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การศึกษาตะกอนสึนามิเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝงอยางยั่งยืน
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บทคัดยอ
การพัฒนาพืน้ ที่ชายฝงทะเลที่ประสบภัยหรือมีความเสี่ยงภัยสึนามิ ควรมีแนวทางทีช่ ัดเจนและ
สอดคลองกับเหตุการณทไี่ ดเกิดขึ้นแลวหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต การเรียนรูและเขาใจในสึนามิจะชวยให
เราสามารถเตรียมการปองกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากสึนามิได
ผลที่ไดจากการศึกษาลักษณะและ
คุณสมบัติของตะกอนสึนามิ อันประกอบดวย ขนาดตะกอน ระยะทางที่ตะกอนตกทับถมจากชายฝง และ
จํานวนชั้นของตะกอน สามารถนําไปวิเคราะหหาความสูงและความเร็วของสึนามิที่ไหลเขาทวมพื้นที่
ชายฝงได ขอมูลทั้งสองนี้จะถูกนําไปใชในการจัดทําแผนที่แสดงการทวมของสึนามิบริเวณพื้นที่ชายฝง
ได ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาพื้นที่ชายฝงอยางยั่งยืนตอไป
Abstract
The criteria for a coastal development at tsunami affected areas has to be presented according
to the occurrence of the past or future tsunamis. Learning and understanding of tsunamis will help us
to prepare the protection and mitigation. The results obtained from the study of tsunami deposit such
the sizes of sediments, the distances of sediments from shoreline and the numbers of sediment layers
can be reconstructed for the heights and velocities of tsunami flood. Those properties initiate a tsunami
flooding map which can be used for a sustainable development at the tsunami affected areas.

บทนํา
สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ทําใหเกิดความเสียหายแกชวี ิตและทรัพยสินของคนไทยที่
อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน รวมไปถึงนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เปนจํานวนมาก สิ่งทีส่ ึนามิทิ้ง
ไวเปนหลักฐานและยังสรางความหวาดกลัวใหกับคนทัว่ ไป คือ ภาพของความสูญเสียทีเกิดขึ้น การฟนฟู
และพัฒนาพื้นที่ประสบภัยจากสึนามิไดมกี ารดําเนินการเปนลําดับ สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรตระหนักคือ
การเตรียมการปองกันหรือบรรเทาภัยที่จะเกิดจากสึนามิในอนาคต
การศึกษาตะกอนสึนามิสามารถ
นําไปสูแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชายฝงใหสอดคลองกับเหตุการณสึนามิที่เกิดขึน้ แลวหรืออาจจะ
เกิดขึ้นอีกได บทความนี้นําเสนอวิธีการศึกษาตะกอนสึนามิอันนําไปสูแ นวคิดในการพัฒนาพื้นที่ชายฝงอ
ยางยั่งยืน
5

วิธีดําเนินงาน
1. การศึกษาตะกอนสึนามิ
ตะกอนสึนามิ เกิดจากการทีส่ ึนามิไหลเขาทวมพื้นที่ชายฝง แลวกัดเซาะและนําพาตะกอนจากใน
ทะเล ชายหาด หรือบนฝง ไปตกทับถมบริเวณที่สึนามิทวมถึง จากอดีตจนถึงปจจุบันมีนักวิทยาศาสตร
และวิศวกรจํานวนมากทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับตะกอนสึนามิโดยทีม่ ีผลของการศึกษาออกมาใหเห็น
ในรูปของขนาดของตะกอน การกระจายตัวของตะกอน ระยะทางการตกตะกอน จํานวนชัน้ ของตะกอน
และคุณสมบัตทิ ี่แตกตางจากการตกทับถมของตะกอนชนิดอื่นๆ เปนตน
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 1 ตะกอนสึนามิที่พบในพื้นที่ประสบภัย (ก, ข) และลักษณะของตะกอนสึนามิตามแนวบอขุดเก็บ
ตัวอยางในแนวยาวที่ตั้งชายกับชายฝง (ค)
จากการศึกษาตะกอนสึนามิบริเวณชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทยของผูเขียน
พบวา
ลักษณะของตะกอนสึนามิ มีลักษณะดังตอไปนี้
- ตะกอนสึนามิจะสามารถพบไดงายบริเวณพื้นที่หางจากชายฝง 50-200 เมตร พื้นทีช่ ายฝงที่
สึนามิไหลทวม สามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ 1) บริเวณที่ถูกสึนามิกัดเซาะโดยเริ่มจาก
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-

-

ชายฝงไปจนถึงเนินทรายหลังหาด 2) บริเวณที่ตะกอนสึนามิตกทับถม และ 3) บริเวณที่เปน
จุดสิ้นสุดของการทวมถึงของสึนามิ ถัดกันเปนลําดับเขาไปในแผนดิน
ความหนาของตะกอนสึนามิที่ตกทับถมบนฝงผันแปรไปตามสภาพภูมิประเทศของชายฝง
นั้นๆ
ตะกอนสึนามิประกอบดวยตะกอนที่มีความหลากหลาย ไดแก กรวด ทราย ดินเหนียว
ตะกอนทราย และเศษหอย ซึ่งขึ้นอยูกับแหลงที่มาของตะกอน
รอยตอของชั้นตะกอนสึนามิกบั ชั้นดินเดิมมีลักษณะเรียบ มีเศษหรือกลุมของตะกอนที่ถูก
กัดเซาะอยูที่บริเวณฐานของชั้นตะกอนสึนามิ
ตะกอนสึนามิจะมีขนาดเล็กลงและมีการจัดเรียงตัวดีขึ้นตามระยะทางที่ตะกอนตกทับถมไป
บนฝงจากชายฝงทะเล
ตะกอนสึนามีที่มีขนาดเล็กโดยมากจะถูกกัดเซาะและนําพามาจากทองทะเล ตะกอนสึนามิที่
มีขนาดใหญโดยมากจะถูกกัดเซาะและนําพามาจากบริเวณชายหาดหรือเนินทรายหลังหาด
ชั้นตะกอนสึนามิประกอบดวยชั้นยอยหลายชั้นซึ่งเกิดจากการที่มีการไหลทวมของสึนามิ
หลายครั้ง ในชั้นตะกอนยอยโดยมากตะกอนที่อยูดานลางจะตกทับถมชวงที่สึนามิไหลทวม
ฝง และตะกอนที่อยูดานบนจะตกทับถมชวงที่สึนามิไหลกลับลงทะเลหรือชวงที่สึนามิลด
ระดับ
บริเวณสวนลางของชั้นตะกอนสึนามิจะประกอบดวยตะกอนที่มีขนาดหลากหลายมากกวา
ตะกอนที่อยูชว งบนของชั้นตะกอนสึนามิ

-

รูปที่ 2 พื้นที่แสดงการตกตะกอนของตะกอนสึนามิตามแนวยาวที่ตั้งฉากกับชายฝง; (1) พื้นที่ที่ตะกอนถูกกัดเซาะ
(erosion zone) จะพบลักษณะการถูกกัดเซาะของพื้นที่ชายฝง รวมถึงการหักโคนของตนไม, (2) พื้นที่การตกตะกอนของ
ตะกอนสึนามิ (deposition zone) ตะกอนจะมีขนาดใหญในบริเวณใกลชายฝงและตะกอนจะมีขนาดเล็กในบริเวณที่ไกล
ชายฝง, (3) พื้นที่ใกลจุดสิ้นสุดการทวมของสึนามิ (limit of inundation) จะไมพบตะกอนสึนามิ เนื่องจากการไหลกลับ
หรือลดระดับของน้ําที่ทวมซึ่งจะพาตะกอนที่มีขนาดเล็กกลับลงสูทะเลหรือพื้นที่ต่ํา
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2. การไหลเขาทวมฝงของสึนามิ
จากลักษณะของตะกอนสึนามิ สามารถวิเคราะหประเมินลักษณะการไหลทวมฝงของสึนามิได
ดังนี้
- มีสึนามิจํานวน 3 ลูก ไหลเขาทวมพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย
- การไหลเขาทวมของสึนามิจะกัดเซาะพืน้ ที่บริเวณชายหาด (beach) และเนินทรายหลังหาด
(dune) จากนั้นจะพาตะกอนที่กัดเซาะไปตกทับถมบริเวณพื้นทีห่ ลังเนินทรายเขาไปในฝง
จนถึงจุดสิ้นสุดที่สึนามิทวมถึง (limit of inundation) ซึ่งตะกอนสึนามิจะมีขนาดเล็กลงตาม
ระยะทางที่สึนามิทวมถึงจากชายฝงทะเลเขาไปในแผนดิน
- สึนามิแตละลูกจะทําใหเกิดการทับถมของตะกอนทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะตัวของตะกอนสึนามิ
- ตะกอนสึนามิที่เกิดจากสึนามิลูกแรกจะมีขนาดใหญกวาตะกอนสึนามิที่เกิดจากสึนามิลูก
ถัดไป
- การไหลเขาทวมของสึนามิสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานอยางรวดเร็ว คือ การไหล
จะปนปวนตอนสึนามิไหลเขาทวมในชวงแรก และจะตามมาดวยการทีร่ ะดับน้ําอยูนิ่งตลอด
แนวการทวมของสึนามิ จากนั้นจะเกิดการไหลแบบปนปวนอีกครั้งเมือ่ สึนามิลดระดับหรือ
ไหลกลับลงสูทะเล
จากการศึกษาของผูเขียน พบวาความสูงและความเร็วของสึนามิที่ไหลเขาทวมชายฝงในบริเวณ
พื้นที่ศึกษา จากการวิเคราะหคํานวณกลับ โดยใชคณ
ุ สมบัติของตะกอนสึนามิ เปนดังตารางที่ 1 ซึ่งความ
สูงของสึนามิมีความใกลเคียงกับผลการสํารวจในสนามหลังจากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2547
เมื่อมองภาพรวมของขอมูลเพื่อการใชเปนองคประกอบในพัฒนาพื้นที่ชายฝงเพื่อปองกันและ
บรรเทาภัยจากสึนามิสามารถแสดงไดดังรูปที่ 3
ตารางที่ 1 ความสูงและความเร็วของสึนามิบริเวณพืน้ ที่ชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย
ความเร็วของสึนามิบนฝง
ความสูงของสึนามิ ความเร็วสูงสุด
จากระดับน้ําทะเล ของสึนามิที่หนา
พื้นที่ศึกษา
ตําแหนงจาก
ความเร็วเฉลี่ย
(m)
หาด (m/s)
ชายฝง (m)
(m/s)
หาดอาวเคย
4.16-4.91
12.78-13.88
66-319
1.30-1.93
จังหวัดพังงา
หาดคึกคัก 1
5.43
14.60-19.21
140-514
1.35
จังหวัดพังงา
หาดคึกคัก 2
8.20-9.40
14.60-19.21
70-446
0.19-0.44
จังหวัดพังงา
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รูปที่3 รูปตัดตามยาวแสดงความสูงและความเร็วของสึนามิในพื้นทีห่ าดอาวเคยและหาดคึกคัก
จังหวัดพังา
จากรูปที่ 3 และลักษณะของตะกอนสึนามิ กลาวไดวาที่บริเวณชายหาด สึนามิจะมีความเร็วสูง
และจะมีพลังงานมากตามความเร็ว สึนามิจะกัดเซาะชัน้ ดินหรือตะกอนบริเวณชายหาดไปจนถึงเนินดิน
หลังหาดเปนปริมาณมาก เมื่อสึนามิไหลขึ้นฝงแลวจะมีการสูญเสียพลังงานเปนจํานวนมากทีพ่ ื้นทีช่ วง 0140 เมตร จากชายฝงเขาไปในแผนดิน โดยเห็นไดจากความเร็วของสึนามิที่ลดลงอยางมาก ตะกอนสึนามิ
จะเริ่มตกทับถมตั้งแตระยะ 50 เมตร จากชายฝงเขาไปในแผนดิน ที่ระยะตั้งแต 140 เมตร จากชายฝงเขา
ไป ความเร็วของสึนามิจะต่ําลงจนถึงไมมีความเร็วที่บริเวณไกลสุดที่สนามิทวมถึง
3. แผนที่แสดงการทวมของสึนามิ
แผนที่แสดงการทวมของสึนามิ บริเวณหาดคึกคักสามารถจัดทําขึ้นได โดยการนําความสูงและ
ความเร็วของสึนามิที่ไดจากการประเมิน ไปซอนทับกับภาพถายดาวเทียว (Sattelite image) และ
แบบจําลองความสูงดิจิตอล (Digital Elevation Model, DEM) ดังรูปที่ 4(a) ในแผนที่แสดงการทวมของสึ
นามิจะแสดงระยะการไหลทวมและความเร็วของสึนามิ ซึ่งพบวาพื้นที่ที่ถูกน้ําทวมมีความสอดคลองกับ
พื้นที่สังเกตเห็นตะกอนสึนามิที่ปกคลุมพื้นที่หลังจากการเกิดสึนามิ (พืน้ ที่สีน้ําตาลในรูปที่ 4(b))

(a)
(b)
รูปที่ 4 (a) แผนที่แสดงการทวมของสึนามิ บริเวณหาดคึกคัก, (b) ภาพถายดาวเทียมบริเวณหาดคึกคัก
หลังจากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
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4. การพัฒนาชายฝงอยางยัง่ ยืน
หลักเกณฑในการพัฒนาพืน้ ที่ชายฝงที่ประสบภัยหรือเสี่ยงภัยสึนามิ เพือ่ การปองกันและบรรเทา
ภัยจากสึนามิ ประกอบดวย 1) การวางแผนการใชที่ดนิ และขอกําหนดในการออกแบบและกอสรางสิ่ง
ปลูกสรางในพื้นที่เสี่ยงภัย ใหสอดคลองกับสึนามิที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2) เสนทางหนีภยั สึนามิไปยัง
พื้นที่ปลอดภัย 3) การกอสรางอาคารปองกันคลื่นสึนามิ หรืออาคารสลายพลังงานสึนามิ 4) การยกระดับ
พื้นดินบริเวณที่จะปลูกสรางอาคาร 5) ใหความมั่นใจวาอาคารตางๆ ที่จะสรางขึ้นใหม รวมถึงบริเวณที่
หลับนอน ตองปลอดภัยจากสึนามิ 6) ถายทอดองคความรูความเขาใจในสึนาสิ และสรางความตระหนัก
ตอการภัยจากสึนามิแกผูคนรุนตอรุน
จากหลักเกณฑขางตนและการศึกษาตะกอนสึนามิ รวมถึงการวิเคราะหหาความสูงและความเร็ว
ของสึนามิที่ไหลเขาทวมชายฝง ผูเขียนไดเสนอรูปแบบในการพัฒนาชายฝงในพืน้ ที่ที่เกิดหรือเสีย่ งภัยสึ
นามิ ดังรูปที่ 5 โดยที่พื้นที่นอนหลับของอาคารที่อยูอาศัยจะตองปลอดภัยจากสึนามิโดยตองอยูสูงกวา
ระดับที่สึนามิทวมถึง(รูปที่ 5a) ผนังและหนาตางในชัน้ ที่ถูกแรงกระทําจากสึนามิจะตองพังทลายไดงาย
เพื่อลดแรงกระทําที่จะกระทําตอเสาอาคาร การยกระดับพื้นดินใหสูงกวาระดับที่สึนามิทวมถึงในพื้นที่
สิ่งปลูกสรางควรกระทําทุกทีห่ ากทําได(รูปที่ 5b) การสรางกําแพง เขื่อนปองกันคลื่น ถนนเลียบชายหาด
จะชวยลดความเร็ว สลายพลังงานสึนามิ และลดระยะทางที่สึนามิจะไหลทวมได(รูปที่ 5c) การสรางสระ
น้ําขนาดใหญและสะพานเชือ่ มตอจากที่พกั อาศัยไปยังชายหาดจะชวยชลอความเร็วการไหลทวม ลด
พลังงานสึนามิ และยังทําใหเกิดความสวยงามสําหรับทีพ่ ักอาศัยบริเวณชายฝง(รูปที่ 5d) ในพื้นทีป่ ระสบ
ภัยหรือเสี่ยงภัยสึนามิที่ความเสี่งของการเกิดสึนามิอยูใ นเกณฑต่ําถึงปานกลาง การปลูกปาในบริเวณ
พื้นที่ชายฝงโดยหางจากชายฝงทะเลในระยะทางที่เหมาะสม จะสามารถลดพลังงานสนามิได(รูปที่ 5e)
a) เพิ่มความปลอดภัยใหกับอาคารอยูอ าศัย

d) ขุดสระหรือทางน้ําเพื่อชลอความเร็วและลดพลังงานของสึนามิ
60-140 m

60-140 m

b) ยกระดับพื้นที่ทปี่ ลูกสรางอาคารอยูอาศัย

e) ปลูกปาหลังหาดเพื่อลดพลังงานสึนามิ
60-140 m

60-140 m

c) สรางกําแพงหรือคันดินปองกันหรือลดระดับความรุนแรงของสึนามิ
60-140 m

รูปที่ 5 ตัวอยางการพัฒนาทางกายภาพเพื่อปองกันหรือบรรเทาภัยสึนามิสําหรับพื้นทีช่ ายฝง
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จากการประเมินความเสี่ยงของการเกิดสึนามิขนาดความสูงประมาณ 5 เมตร ที่บริเวณชายฝง
ทะเลอันดามันของประเทศไทย พบวาอยูในเกณฑปานกลาง คือ รอบเกิดซ้ําจะอยูทปี่ ระมาณ 500-2,000
ป และจากการศึกษาสึนามิโบราณโดยคณะอาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาทีย่ นื ยันไดวาในอดีตประเทศไทยเคยเกิดสึนามิขึ้นมาแลวและเหตุการณครั้งกอนเหตุการวันที่
26 ธันวาคม 2547 เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 600 ปที่ผานมา ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาพืน้ ที่ชายฝงอยางยั่งยืน
สําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยหรือประสบภัยสึนามิของประเทศไทยควรพิจาณาการเรื่องการจัดการสิ่งปลูกสราง
และการปลูกปาชายฝงเปนสําคัญ โดยที่พื้นที่ ชวง 0-140 เมตรจากชายฝง ควรเปนพื้นที่ตั้งสําหรับการ
ปลูกปาชายหาด โดยพืน้ ที่ปา ควรอยูหางจากชายฝงมากทีส่ ุดเทาที่ทําไดในชวงทีแ่ นะนํานี้ เพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นที่บริเวณทีถ่ ูกกัดเซาะโดยสึนามิ ซึ่งการปลูกปาบริเวณดังกลาวจะชวยลดความรุนแรงของสึนามิไดไม
มากเทาที่ควร พื้นที่ที่อยูลกึ เขาไปในแผนดินถัดจากพืน้ ที่ปา สามารถกําหนดใหเปนที่ตั้งของที่อยูอาศัย
ของประชากรที่ไมตองการอพยพยายถิ่นไปที่อื่นได โดยอาคารที่อยูอาศัยควรออกแบบใหเปนไปตาม
หลักวิศวกรรมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและตานทานพลังงานที่เกิดจากการไหลทวมของสึนามิได
5. การศึกษาตะกอนสึนามิเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
กระบวนการในการศึกษาตะกอนสึนามิเพือ่ เพิมเติมขอมูลสึนามิสําหรับการนําไปใชในการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝง ไดถกู สรุปเปนขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 6 หลังจากไดขอมูลจนเพียงพอแลวการพัฒนา
ชายฝงจะตองทําใหสอดคลองกับเหตุการณสึนามิที่เกิดขึ้นแลวหรือจะเกิดขึ้นใหอนาคต

รูปที่ 6 แผนผังแสดงกระบวนการศึกษาตะกอนสึนามิเพือ่ นําไปสูการพัฒนาชายฝงอยางยั่งยืน
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