เอกสารเกร็ดความรู้สาหรับประชาชนเรื่องภัยพิบัติ
ชุดที่ 4 สึนามิ
ความหมาย ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบและการเตรียมตัว1
อุ่นเรือน เล็กน้อย2
อรรณพ เยื้องไธสง3
ความหมายและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ
สึ น ามิ คื อ คลื่ น ขนาดใหญ่ ที่ เคลื่ อ นเข้ าสู่ ช ายฝั่ งด้ ว ยความรุ น แรงและความเร็ว สู ง ภายหลั ง การเกิ ด
แผ่ นดินไหว ดินถล่ม การปะทุของภูเขาไฟ ภูเขาน้าแข็งถล่ม หรือการตกของอุกาบาต แต่ ทังนีปัจจัยจัยเสี่ยงที่
ส้าคัญต่อการเกิดสึนามิเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ
(1) การเกิดแผ่นดินไหว ถือเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดคลื่นสึนามิขึน โดยการเคลื่อนตัวแบบขึนลงของแผ่น
เปลือกโลกใต้ทะเล ส่งผลให้เกิดการแทนที่ของมวลน้า และเกิดเป็นคลื่นสึนามิขึน
(2) การเกิดดินถล่ม เกิดจากการแทนที่มวลน้า จากดินหรือหินที่ถล่มในทะเล และเกิดเป็นสึนามิ
(3) การปะทุของภูเขาไฟ ส่งผลให้ลาวาที่เกิดขึน รวมทังดินและหินโดยรอบไหลลงสู่ท้องทะเล ส่งผลให้เกิด
การยกตัวขึนของก้อนน้าขนาดใหญ่และกลายเป็นสึนามิ ซึ่งสาเหตุนี จะเกิดขึนได้น้อยมาก
การเกิดสึนามิแต่ละครัง มักเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสึนามิ แต่ในบางกรณีสึนามิที่
เกิดขึนอาจมาจากมากกว่า 1 สาเหตุ เช่น เหตุการณ์สึนามิพืนที่เมืองปาลู เกาะสุลาเวสี อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2561 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวในแนวระนาบของรอยเลื่อน “ปาลู-โครู” ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดดิน
ถล่มในทะเลตามลักษณะความลาดชันของพืนที่ และเกิดเป็นสึนามิขนาดใหญ่ขึน4
อีกกรณีที่เกิดคลื่นสึนามิ ที่อินโดนีเซียเช่นเดียวกัน ในเวลาถัดมาไม่นาน คือ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ซึ่งสึนามิครังนี เกิดขึนจากการปะทุของภูเขาไฟอะนัก กรากาตัว ที่ท้าให้เกิดดินถล่มในพืนที่โดยรอบ และส่งผลให้
เกิดคลื่นสึนามิพัดขึนชายฝั่งโดยรอบ5
ความเสี่ยงต่อสึนามิของประเทศไทย
ความเสี่ยงต่อสึนามิของประเทศในฝั่งอันดามัน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้
มหาสมุทรอินเดีย บริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ดังเช่นที่เกิดขึนสึนามิในประเทศมาแล้วในปี 2547
1สรุปความจากการสัมภาษณ์
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ส้าหรับบริเวณอ่าวไทย ความเสี่ยงต่อการเกิดสึนามิ จะเกิดจากการเคลื่อนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงบริเวณ
ร่องรอยเลื่อนในประเทศฟิลิปปินส์ ที่อาจส่งผลให้เกิดสึนามิ ที่สามารถอ้อมตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวไทย นับเป็นความ
เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดต่้า และความรุนแรงที่เกิดขึนน้อยกว่าฝั่งอันดามัน
ผลกระทบจากสึนามิ
การเกิดสึนามิในแต่ละครัง จะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล เมื่อเทียบกับภับพิบัติประเภทอื่นๆ
โดยผลกระทบจากการเกิดสึนามิ จ้าแนกเป็นผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ดังนี
(1) มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจ้านวนมาก จากข้อมูลการเกิดสึนามิในปี 2547 ที่ส่งผลกระทบในประเทศ
อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย และหกจังหวัดชายฝั่งอันดามันของไทย พบว่ามียอดผู้เสียชีวิตและสูญหายจากสึนามิ
ครังดังกล่าวมากกว่า 200,000 ราย ในจ้านวนดังกล่าวมีในพืนที่ประเทศไทยกว่า 5,000 ราย
(2) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ดังเช่นเหตุการณ์สึนามิในปี 2547 ส่งผลให้โรงแรมในประเทศไทยเสียหาย
กว่า 324 แห่ ง ร้านค้า 346 แห่ ง และร้านอาหารกว่า 345 แห่ ง มี การยกเลิ กการจ้างงาน รวมทั งการยกเลิ ก
เที่ยวบินของนักท่องเที่ยว มูลค่ากว่า 270 ล้านบาท และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องภายหลังอีกหลายปี
(3) ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเล และระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น การ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า การปนเปื้อนของส่งปฏิกูลในน้า
(4) พืนที่ทางการเกษตรและประมงได้รับความเสียหาย จากผลกระทบที่น้าทะเลเข้าท่วมในพืนที่
(4) การด้าเนินชีวิตและสุขภาวะของประชาชนเป็นไปด้วยความยากล้าบาก บ้านเรือนและทรัพย์สินความ
เสียหาย ไม่มีที่อยู่อาศัย เชือโรคแพร่กระจาย รวมทังความเครียดที่เกิดจากการสูญเสีย
(5) สู ญ เสี ย งบประมาณของรั ฐ ในการพื นฟู ทั งการพื นฟู ร ะบบโครงสร้ า งพื นฐาน เช่ น ถนน ไฟฟ้ า
น้าประปา หน่วยงานราชการ ตลอดจนการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากสึนามิ
นอกจากนี ยังมีกรณีที่เกิดผลกระทบด้านภัยพิบัตินิวเคลียร์ จากเหตุการณ์สึนามิในปี 2554 ที่สาเหตุให้
เกิดการระเบิดของเครื่องปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ
การเตรียมตัวรับมือ
จากลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ และแหล่งก้าเนิดสึนามิที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการ
วางแผนเพื่อการรับมือที่ต่างกัน เพราะในขณะที่บ้างพืนที่การเกิดสึนามิอาจเกิดขึนในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที แต่
ในบางพืนที่การเกิดสึนามิอาจมีเวลาเพียงพอส้าหรับการอพยพประชาชนออกนอกพืนที่ ก่อนการเคลื่อนตัวของ
คลื่นเข้าสู่ชายฝั่ง
ส้าหรับประเทศไทยการเตรียมตัวรับมือของประชาชนนับเป็นสิ่งที่ส้าคัญ มากกว่าการให้ความส้าคัญกับ
การก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน เพราะการสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันส้าหรับประเทศไทย อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องด้วยพืนที่เสี่ยงภัยใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยม มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ้านวนมาก การสร้างแนวป้องกันสึนามิ
ย่อมส่งผลเสียต่อทัศนียภาพของพืนที่

การเตรียมความพร้อมและการรับมือต่อสึนามิแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี
(1) ก่อนการเกิดสึนามิ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ต้องเตรียมความพร้อมต่อการวางแผนรับมือและอพยพ
ประชาชนในพืนที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การวางแผนเส้นทางการอพยพ การก้าหนดป้ายบอกทิศทาง ระบบการแจ้ง
เตือนภัย และการก้าหนดศูนย์พักพิงชั่วคราวส้าหรับผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสึนามิขึน
(2) ขณะเกิ ด สึ น ามิ การอพยพขณะเกิ ด สึ น ามิ ประชาชนต้ อ งด้ าเนิ น การตามแผนการที่ ว างไว้อ ย่ า ง
เคร่งครัด โดยอพยพขึนสู่ที่สูงให้ห่างจากทะเลตามทิศทางที่ก้าหนด ไม่อพยพตามแนวชายฝั่งเพราะอาจปะทะกับ
คลื่นที่พัดเข้ามาโดยตรง และอาจเกิดคลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่งมากกว่า 1 ลูกต่อครัง ด้วยเหตุนีผู้ประสบภัยจะต้อง
อาศัยอยู่ในพืนที่ปลอดภัย จนกว่าจะได้รับการประกาศยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการกลับเข้าสู่พืนที่
(3) ภายหลังการเกิดสึนามิ ก่อนการเข้าพักอาศัย ประชาชนพึงตรวจสอบความปลอดภัยของแหล่งที่อยู่
อาศัยก่อนการเข้าอยู่ เพราะการเกิดสึนามิมักเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดิน จึงส่งผลต่อความมั่นคงทาง
โครงสร้างที่อยู่อาศัย รวมทังการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึนภายหลังจากการสั่นสะเทือนครังใหญ่
สิ่งส้าคัญส้าหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสึนามิ คือ การเรียนรู้และเข้าใจกับการเกิ ดสึนามิที่
เกิดขึน เพราะการเกิดสึนามิไม่จ้าเป็นต้องเกิดภายหลังน้าทะเลลดลงเสมอ แต่ขึนอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดสึนามิ
การรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานแจ้งเตือนภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น หอเตือนภัย หน่วยงานราชการในพืนที่ หรือการ
ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ จึงเป็นสิ่งจ้า เป็นและเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าการคาดการณ์ด้วยตนเองเพียง
ประการเดียว
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