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การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจ าลองการเกิดสึนามิ

ในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทย 

บทคัดย่อ 

การเกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี พ.ศ. 2547  ได้สร้างความเสียหายและท าลายอาคาร

บ้านเรือนจ านวนมาก การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากสึนามติ่อสิ่งปลูกสร้างมีความส าคัญ 

เส้นโค้งการพังทลายเป็นฟังก์ชันที่ใช้เพ่ือประมาณค่าการพังทลายของโครงสร้างอาคารจากสึนาม ิ   

ในการศึกษานี้พัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่มคีวามละเอียดสูง 

(IKONOS) ซ่ึงถ่ายก่อนและหลังเหตุการณ์สึนามิ เพ่ือจ าแนกตัวอาคารที่ถูกท าลายและไม่ถูกท าลาย

โดยพิจารณาจากหลังคาท่ีเหลืออยู่และสร้างแบบจ าลองน้ าท่วมถึงของสึนามิ (Tsunami inundation 

model) เพ่ือจ าลองคุณลักษณะของสึนาม ิเช่น ความลึกของน้ าท่วมถึง, ความเร็วของกระแสน้ า และ 

แรงท าลายทางอุทกพลศาสตร์ ในงานวิจัยชิ้นนี้น าเสนอเส้นโค้งการพังทลายในรูปของฟังก์ชันการแจก

แจงปกติหรือการแจกแจงล็อกปกติ, ค่ามัธยฐานและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ

ถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด  ผลการศึกษาการพัฒนาเส้นโค้งพังทลายส าหรับที่สิ่งปลูกสร้างที่ใช้วัสดุ

ต่างชนิดกัน (แบบผสม, คอนกรีตเสริมเหล็กและไม้) แสดงถึงความน่าจะเป็นของความเสียหายทีจ่ะ

เกิดข้ึนและมีการเปรียบเทียบเส้นโค้งกับสถานที่ต่าง ๆ 



1. บทน า 

ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในมหาสมุทรอินเดียซึ่งก่อให้เกิดคลื่น

ยักษ์สึนามทิี่เคลื่อนตัวเข้าสู่พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรอินเดียเป็นบริเวณกว้าง 

แผ่นดินไหวขนาด 9.3 (Mw) เป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อันดับสองของโลกเท่าที่เคยบันทึกไว้และ

ก่อให้เกิดภัยพิบัติสึนามิ ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 

 ในการเกิดสึนามิครั้งนีส้ร้างความเสียหายให้กับ  11 ประเทศ ในทวีปเอเชียและ ทวีปแอฟริกา มี

ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 282,517 ราย (กรมป้องกันฯ, 2550) จากการประเมินผลกระทบจากสึนามิใน

ประเทศไทยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจ านวน 8,212 ราย  ผู้สูญหายและได้รับบาดเจ็บ จ านวน 8,457 ราย 

(กรมป้องกันฯ, 2550) ทั้งนีว้ัดระดับน้ าสูงสุดที่เขาหลัก จังหวัดพังงาไดป้ระมาณ 15 เมตร สิ่งปลูก

สร้างถูกท าลาย  บ้านเรือนเสียหาย  4,806 หลัง โดยแยกเป็นบ้านเรือนที่ถูกท าลายอย่างสมบูรณ์

จ านวน 3,302 หลัง และ ได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนจ านวน 1,504 หลัง  พ้ืนทีด่ังกล่าวเป็น

บริเวณท่ีได้รับผลกระทบและเกิดความความเสียหายมากท่ีสุด ทีห่าดกมลาและหาดป่าตองในจังหวัด

ภูเก็ต ระดับน้ าสูงประมาณ 7 เมตร  โดยสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆที่ถูกท าลายจ านวน  2,508 หลังและ 

บ้านเรือน 1,033 หลัง หกเดือนหลังจากเกิดภัยพิบัตินี้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ 7,000 ราย ต้องอาศยั

อยู่ในที่พักอาศัยชั่วคราว บุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้ง 8 แห่งได้ส ารวจความเสียหาย

โดยวิธีการส ารวจภาคสนามและใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม (IKONOS) จากองค์การภูมิศาสตร์

สารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (GISTDA) พบว่าความเสียหายที่มตี่อที่อยู่อาศัยประมาณที่ 

21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยต้องใช้งบประมาณถึง 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือการบูรณะอาคาร

บ้านเรือน  3  ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือซ่อมแซมความเสียหายต่างๆ และ อีก  4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เพ่ือเปลี่ยนเครื่องใช้ในบ้านเรือน    แบบจ าลองสึนามิที่วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลความเสียหายของอาคาร

(เส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิ) เหมาะส าหรับการประมาณความสูญเสียจากการเกิดสึนามใินอนาคต

ได้ 

 

 

 



2. การพังทลายจากสึนามิ (Tsunami fragility) 

Koshimura et al.(2009b) ได้เสนอค าว่า "Tsunami fragility (การพังทลายจากสึนามิ) " เป็น

การวัดแบบใหม่ใช้ส าหรับการประเมินความเสียหายที่เกิดจากสึนามิ   การพังทลายจากสึนามิ 

หมายถึง ความน่าจะเป็นของความเสียหายของโครงสร้าง หรืออัตราการเสียชีวิตจากอุทกพลศาสตร์

ของการไหลของสึนามิ เช่นความลึกของน้ าท่วมถึง  ความเร็ว และ แรงทางอุทกพลศาสตร์   

Koshimura et al.(2009b) อธิบายถึง 3 วิธี ที่ต้องใช้ในการศึกษาการพังทลายจากสึนามิเพ่ือประเมิน

ความเสียหายของโครงสร้าง รายละเอียดดังนี้  

2.1 การพังทลายจากสึนามิที่ประเมินจากการตรวจวัดภาพถ่ายดาวเทียม  

      (remote sensing) และการสร้างแบบจ าลองเชิงตัวเลข 

 

Koshimura et al.(2007,2009c) ได้พัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามโิดยวิธีเชิงตัวเลข 

ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงในพ้ืนที่บันดาอาเจะห์ประเทศอินโดนีเซียที่ใช้ในการตรวจสอบ

ความเสียหายจากการตีความหมายจากภาพ       ข้อเท็จจริงแล้วข้อจ ากัดของวิธีการนี้ จะจ าแนก

ระดับความเสียหายไดเ้พียง   2 ระดับคือ อาคารที่ได้รับความเสียหาย (พังทลายโดยสึนามิหรือถล่ม) 

และอาคารที่ไม่ได้รับความเสียหาย แบบจ าลองเชิงตัวเลขทีแ่สดงการกระจายตัวของสึนามิและน้ าที่

เข้าท่วมชายฝั่งทะเลทีใ่ช้ข้อมูลความลึกของน้ าทะเล, ข้อมูลภูมิประเทศที่มีความละเอียดสูง  สร้างข้ึน

เพ่ือตรวจสอบองค์ประกอบทางอุทกพลศาสตร์ของน้ าท่วมจากสึนามบินชายฝั่ง  ผลจากการจ าลอง

และการประเมินความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างน ามารวมกัน เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบทางอุทกพลศาสตร์ของคลื่นสึนามิ เช่น ความสูงของระดับน้ าที่ท่วม  ความเร็วในการ

เคลื่อนที่  แรงทางอุทกพลศาสตร์ และ ความน่าจะเป็นของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ซ่ึงความน่าจะ

เป็นของการท าลายจะเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อความลึกของระดับน้ าทีท่่วมในพ้ืนที่มากกว่า 2 เมตร   อาคารจะ

ถูกท าลายเกอืบทั้งหลังเมื่อเผชิญคลื่นสึนามิสูง 4 เมตร ซึง่อาคารส่วนใหญ่จะพังลงเมื่อคลื่นสึนามิ มี

ความเร็วมากกว่า  3 เมตรต่อวินาที  และ แรงทางอุทกพลศาสตร์จะมีค่ามากกว่า 10  กิโลนิวตันต่อ

เมตร  



งานวิจัยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ Hokkaido Nansei-oki tsunami ในปี 1993  

(Okushiri tsunami) โดย Koshimura et al.(2009a)  บ้านและโครงสร้างทั้งหมด 769 หลัง  ที่มี

การตรวจสอบความเสียหาย สามารถแบ่งออกเป็น  5 ระดับ โดยใช้ชุดภาพถ่ายทางอากาศก่อน และ 

หลังเหตุการณ์  ซึ่งลักษณะความเสียหายของอาคารแสดงในรูปของการพัฒนาเส้นโค้งการพังทลาย  

เมือ่เกิดสึนามิอาคารที่สร้างจากไมจ้ะถูกท าลายทีร่ะดับของน้ าท่วมถึงสูงกว่า 2 เมตร  กระแสน้ ามี

ความเร็วมากกว่า 5 เมตรต่อวินาที  และ แรงทางอุทกพลศาสตร์มีค่ามากกว่า 20 กิโลนิวตันต่อเมตร 

ผลลัพธ์ที่ได้นี้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมัตสึโทม ิ (Matsutomi and Harada, 2010)  ซ่ึงใช้ในการ

ประมาณการเสียหายของอาคาร (เสียหายบางส่วนหรือถูกท าลาย)  เปรียบเทียบกับคุณสมบัติต่างๆ 

ของสึนามิ (ความสูงของน้ าท่วม, ความเร็วของคลื่น และ แรงทางอุทกพลศาสตร์) 

 

 

2.2 การพังทลายจากสึนามิ พิจารณาจากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและการส ารวจ
ภาคสนาม 

Foytong (2007) และ Ruangrassamee et al. (2006) สร้างเส้นโค้งการพังทลายของ
อาคารเสริมคอนกรีตที่เสียหายจากสึนามใินภาคใต้ของประเทศไทย  6 จังหวัด ซ่ึงใช้ฐานข้อมูลจาก
การส ารวจอาคาร 120 หลังที่ได้รับผลกระทบจากสึนาม ิ ระดับความเสียหายจะถูกก าหนดในรูปของ
ความเสียหายโดยรวมของอาคาร   แบ่งระดับความเสียหายได ้  4  ระดับ คือ ระดับที่ 1 ไม่มีความ
เสียหาย   ระดับท่ี 2  เกิดความเสียหายที่หลังคา และ ผนังเท่านั้น  ระดับท่ี 3  เกิดความเสียหายใน
บางส่วน (คาน  เสา และ ฐานราก)  และระดับที่ 4  สิ่งปลูกสร้างเสียหายทั้งหลัง      ในการศึกษา
เส้นโค้งการพังทลายแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆมีการตั้งสมมติฐานว่า
อาคารที่สูงกว่าหนึ่งชั้นจะมีการก่อสร้างจะมคีุณภาพดีกว่าและปริมาตรมากกว่าอาคารชั้นเดียว   
ดังนั้นเส้นโค้งการพังทลายทีส่ร้างขึ้นจะสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ข้อสรุปแสดงให้เห็นว่า
เส้นโค้งการพังทลายจะขึ้นอยู่กับปริมาตรของอาคารซึ่งสัมพันธ์กับจ านวนชั้นของอาคาร 

เส้นโค้งการพังทลายแสดงถึงระดับความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างจากการส ารวจภาคสนาม 
ซ่ึงด าเนินการโดย Matsutomi and Harada (2010) ได้แบ่งระดับความเสียหาย ออกเป็น 3 ชนิด          
(น้อย ปานกลางและรุนแรง) ซ่ึงความเสียหายจะแตกต่างกันขึน้อยู่กับชนิดของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ เช่น 
ไม ้หิน อิฐ บล็อกคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก  



จากการศึกษาความเสียหายจากน้ าท่วมถึงสึนามสิามารถสรุปได้ว่า ระดับความเสียหายอย่าง
รุนแรงของโครงสร้างแบบเสริมคอนกรีตจะมคีวามเสียหายมากที่ระดับน้ าสูง 8 เมตร และ สิ่งปลูก
สร้างที่มีโครงสร้างเป็นบล็อกคอนกรีตที่ระดับน้ าท่วมสูง 7 เมตรและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไมท้ี่ระดับน้ า
ท่วมสูง 2 เมตร ระดับความเสียหายระดับปานกลางจะเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบล็อกคอนกรีตที่
ระดับน้ าท่วมสูง 3 เมตร และ สิ่งปลูกสร้างที่ท าจากไม้ที่ระดับน้ าท่วมสูง 1.5 เมตร 

 
2.3 เส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิจากข้อมูลประวัติศาสตร์  

Koshimura et al. (2009b) น าข้อมูลประวัติความเสียหายของอาคารในประเทศญี่ปุ่นมาใช้

เพ่ือพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิ  ซ่ึงฐานข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูลการส ารวจพื้นที่หลัง

เกิดสึนามิจากบันทึกต่างๆ , เอกสารและรายงาน ซึ่งรวมถึงความสูงของคลื่นสึนามิ และ ระดับความ

ลึกน้ าท่วม ที่เกิดขึ้นในสมัยเมจิ-ซันริค ุ ปี 1896 , สมัยโชวะ – ซันริค ุ ปี1933, และ  สึนามจิากชิลี     

ปี 1960    ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างบ้านเรือน แบ่งเป็น 4  ประเภท คือ ถูกน้ าพัดพาไป

หมด, โครงสร้างถูกท าลาย, ได้รับความเสียหายปานกลาง และ น้ าท่วมเท่านั้น   ข้อสรุปของพวกเขา

จากผลศึกษากรณีของคลื่นสึนาม ิที่ความสูง 2 เมตร มีความน่าจะเป็นน้อยกว่า 30% ที่โครงสร้างจะ

ถูกท าลายและ อย่างน้อยที่สุด 30% ของโครงสร้างจะถูกท าลายที่ระดับน้ าท่วมสูง 2.1 - 7.4 เมตร ซ่ึง

เป็นข้อมูลความสูงของสึนาม ิในสมัย Sanriku tsunami (Koshimura , 2009b) 

 

2.4 เส้นโค้งการพังทลายในประเทศไทย 

เส้นโค้งการพังทลายวิเคราะห์จากดาวเทียมส ารวจระยะไกลและการส ารวจภาคสนาม โดย 

Foytong and Ruangrassamee (2007) มีความเหมาะสมและได้รับความน่าเชื่อถือกว่าการใช้

แบบจ าลองเชิงตัวเลขของคลื่นสึนามิ เพราะ ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบ

เป็นข้อมูลจริงแต่วิธีนี้อาจไม่สามารถบ่งชี้ถึงเส้นโค้งการพังทลายในพ้ืนที่ทั้งหมดได้ เนื่องจาก ข้อจ ากัด

เรื่องจ านวนของอาคารตัวอย่าง ในทางตรงกันข้าม วิธีการที่พัฒนา โดย Koshimura et al. (2009c) 

มีความชัดเจนมากกว่า ซับซ้อน และ ใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้แบบจ าลองเชิงตัวเลข ที่ขนาดของ 

กริดเล็กมาก  และ ใช้เป็นตัวแทนของการตีความหมายจากภาพนับพันหรือนับหมื่นของอาคาร ซ่ึง

ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก    



อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะแสดงถึงฟังก์ชันการพังทลายของพ้ืนที่ทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลอาคารทั้งหมด

ทีอ่ยู่ในพ้ืนที่ศึกษา  พิจารณาเทียบกับคุณสมบัติทางอุทกพลศาสตร์ และลักษณะของคลื่นสึนามิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังการเกิดสึนามิและภาพความเสียหายของอาคารในพ้ืนที่ชุมชน
บริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา และหาดกมลา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
 
 

3. ความเสียหายของอาคารในประเทศไทยและการตรวจสอบความเสียหายโดยใช้ภาพถ่าย

ดาวเทียม  

             จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550 ที่

เกี่ยวขอ้งกับความเสียหายของสิ่งก่อสร้างจากสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ปี พ.ศ. 2547  ตามรายงาน

ความเสียหายของที่อยู่อาศัยใน 6 จังหวัด  บ้านเรือน 3,302 หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดและ 

เสียหายเพียงบางส่วน 1,504 หลัง ในจังหวัดพังงามีรายงานตัวเลขบ้านที่เสียหายทั้งหมด 1,904 หลัง 



และเสียหายเพียงบางส่วน 604 หลัง ในจังหวัดภูเก็ตบ้านที่เสียหายทั้งหมด 742 หลัง และเสียหาย

เพียงบางส่วน 291 หลัง จากการตรวจสอบความเสียหายของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กใน 6 จังหวัด

ที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้ของประเทศไทยโดย Ruangrassamee et al. 

(2006)  ในฐานข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของอาคาร, ความสูงน้ าท่วมโดยวัดจากพ้ืนชั้นล่าง, 

ชนิดโครงสร้าง, เสา, ความเสียหายของคานและความเสียหายโดยรวมของโครงสร้าง  รายละเอียด

ของระดับความเสียหายในการศึกษาอธิบายในหัวข้อ 2.2   

ตารางท่ี 1 แสดงความเสียหายของอาคารบ้านเรือนซ่ึงรายงานโดย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง (IKONOS) ถ่ายก่อนและหลังเหตุการณ์สึนามิถูกน ามาใช้

ในการประมาณความเสียหายที่มองเห็นได ้   ส าหรับจังหวัดพังงาและภูเก็ต ภาพก่อนเหตุการณ์สึนามิ

ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2546  และวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2547 ภาพหลังเหตุการณ์สึนามิใน 

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2548 (รูปที่1)  ในการศึกษาล่าสุด (Gokon et al., 2010) ความเสียหายจะ

ถูกแบ่งเป็น 4 ระดับ “ไม่พัง”(ปานกลาง,เล็กน้อยหรือไม่เสียหาย) “ความเสียหายมาก” “พัง”และ 

“ถูกซัดไป” โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird รายละเอียด 0.6 ×0.6 m² อย่างไรก็ตามภาพถ่าย

ดาวเทียม IKONOS รายละเอียด 1.0 ×1.0 m² ไมล่ะเอียดพอส าหรับการตีภาพความแตกต่างของ

ระดับความเสียหายของอาคาร  ดังนั้นการจัดประเภทความเสียหายของอาคารในการศึกษานี้ถูกจ ากัด

 

พ้ืนที่ 
บ้านเรือน 

รวม 
 

เสียหายทั้งหมด         เสียหายบางส่วน   
พังงา 1904  604  2508   
กระบี่ 396  262  658   
ภูเก็ต 742  291  1033   
ระนอง 224  111  335   
ตรัง 34  156  190   
สตูล 2  80  82   
รวม 3302  1504  4806   

 



เป็นอาคาร “ไม่ถูกท าลาย” และ “ถูกท าลาย” (Koshimura et al,2009)  หลังคาของอาคารที่

เหลืออยู่ถูกตีความเป็น “ไม่ถูกท าลาย”และที่ไม่ปรากฎให้เป็น”ถูกท าลาย” หมายเหตุอาคารจัดเป็น 

“ไม่ถูกท าลาย” อาจจะมีบางชนิดของความเสียหายที่ไม่สามารถระบุได้ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ผลการ

ตรวจสอบความเสียหายอาคารในพื้นที่ที่อยู่อาศัยจะถูกน าเสนอในรูปที่ 1 แสดงความเสียหายในพื้นที่

ที่อยู่อาศัยในเขาหลัก จ.พังงาและหาดกมลาและหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต  ข้อมูลการตีความภาพใหค้วาม

ถูกต้องมากกว่า 90% หลังได้รับการตรวจสอบข้อมูลข้างต้น จากรูปที่ 2 แสดงตัวอย่างของอาคารที่

ถูกท าลาย(วงกลมสีแดง)และที่ไม่ถูกท าลาย(วงกลมสีฟ้า) และมีการยืนยันจากข้อมูลการส ารวจและรูป

ถ่ายในรูปที่ 3   ตัวเลขของอาคารที่ไม่ถูกท าลายและถูกท าลายในพ้ืนที่ศึกษาจะถูกน าเสนอในตารางที่ 

2 ส าหรับการพัฒนาของเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิ, อาคารศึกษายกเว้นอาคารสูงและโรงแรม

เพราะมีความแข็งแรงของโครงสร้างสูง 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 ภาพถ่ายดาวเทียมถ่ายก่อนและหลังเหตุการณ์สึนามิ 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพถ่ายของอาคารที่ถูกท าลายและไม่ถูกท าลายจากสึนามิ 

 



4.แบบจ าลองสึนามิ 

4.1 แบบจ าลองแหล่งก าเนิดสึนามิ 

              Suppasri et al. (2008) เปรียบเทียบผลของแบบจ าลองแหล่งก าเนิดสึนามิ 8 แบบ ที่ใช้

จ าลองสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ปี พ.ศ. 2547  พวกเขาสรุปว่าแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์

ควบคุมภัยพิบัติที่ถูกน ามาเสนอในการศึกษาของ Koshimura et al. (2009) (รูปที่4)  มีการแก้ไข

บางอย่างเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดส าหรับจ าลองคุณลักษณะของสึนามิเพ่ือการศึกษาสึนามิในประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ าและรูปคลื่น  รูปแบบจ าลองแหล่งก าเนิดสึนามิของศูนย์ควบคุมภัยพิบัติ

ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล altimrtry Jason-1 ส าหรับรอยเลื่อนย่อย 3 รอยเลื่อนของภาคใต้ (รอยเลื่อน 

1-3)   ภาพจากดาวเทียมและเรดาร์ที่ใช้วัดแนวการเคลื่อนที่ทั้งหมด (รอยเลื่อน 1-6) แสดงการ

เคลื่อนที่ตามแนวดิ่งของรอยเลื่อน พารามิเตอร์ที่เก่ียวข้องกับรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวจาก

แบบจ าลองของศูนย์ควบคุมภัยพิบัติแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4  แนวการเคลื่อนที่ของพ้ืนผิวทะเล

ตามแนวดิ่ง (ถือว่าเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของการเกิดคลื่นสึนามิ) ของแต่ละรอยเลื่อนย่อยกับความคลาด

เคลื่อนที่ค านวณได้ใช้ทฤษฏีที่ได้น าเสนอโดย Okada (1985) 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดอาคารที่เสียหายในพื้นที่ที่ศึกษาโดยประมาณจากภาพถ่ายดาวเทียม 
 

สถานที่ 
ไม่มีความ

เสียหาย 

มีความ

เสียหาย 
รวม 

พังงา (เขาหลัก) 1,285 1,722 3,007 

ภูเก็ต (หาดป่าตอง, หาดกมลา) 1,356 233 1,589 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แหล่งก าเนิดสึนามิจากแบบจ าลองสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ปี พ.ศ. 2547    
           (Koshimura et al., 2009c) 
 

 

 



4.2  แบบจ าลองน  าท่วมถึงสึนาม ิ

            ใช้แบบจ าลองน้ าท่วมถึงสึนามวิิเคราะห์ 2 พ้ืนทีท่ีศ่ึกษาคือในเขาหลัก (จ.พังงา) และหาด

กมลา, หาดป่าตอง (จ.ภูเก็ต) เช็ตของสมการน้ าตื้นไม่เชิงเส้น สมการที่ (1) – (3) จะถูกลดรูปโดยใช้ 

leap-frog finite difference (Imamura, 1995) กับความเสียดทานพ้ืนที่ด้านล่างในรูปแบบของสูตร

ของ Manning ตามเงื่อนไขของชนิดของพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 3 พารามิเตอร์ของรอยเลื่อนจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดข้ึนในมหาสมุทรอินเดีย ปี พ.ศ. 2547   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ในงานวิจัยนี้ใช้ค่าการเคลื่อนที่ของกลุ่มรอยเลื่อนที่ 3 ในแบบจ าลองสึนามิส าหรับจังหวัด
พังงา เป็น 12 m ส าหรับจังหวัดภูเก็ต เป็น 10 m เนื่องจากได้ผลลัพธ์ดีที่สุด 
 
 

พารามิเตอร์ 
ของรอยเลื่อน 

กลุ่มรอยเลื่อน 

1 2 3 4 5 6 

ละติจูด (◦ N) 3.03 4.48 5.51 7.14 8.47 9.63 

ลองจิจูด (◦ E) 94.40 93.32 92.87 92.34 91.88 91.57 

Strike (deg) 323 335 340 340 345 7 
Dip (deg) 15 15 15 15 15 15 

Slip (deg) 90 90 90 90 90 90 
ความยาว (km) 200 125 180 145 125 380 

ความกว้าง (km) 150 150 150 150 150 150 

การเคลื่อนที่ (m) 14 12.6 15.1* 7 7 7 
ความลึก (km) 10 10 10 10 10 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5a พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5b พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต 
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ในสมการนี้  M และ N  เป็น Discharge flux ของทิศ x และ y 

                           ระดับน้ า 

                       h    ความลึกของน้ าเมื่อเทียบกับระดับน้ าทะเลปานกลาง 

การค านวณขอบเขตของแบบจ าลองโดยใช้แผนที่กริด (grid)   กริดที่ขนาดใหญ่ที่สุดรูปที่ 5a ซ้ายมือ

ขนาดกริด 1855 m ขวามือขนาดกริด 465 m ในขณะที่กริดในรูปที่ 5b ขนาดกริด 155 m โดย  

แผนที่ได้จาก General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) ในขณะที่รูปที่ 6 และ 7      

มีขนาดกริด 52 m ได้จากแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ (Foytong, 2007) 

4.3 กฎของแรงต้านทานในพื นที่ที่คลื่นสึนามิท่วมถึง 

โดยทั่วไปแล้วกฏที่ใช้ส าหรับแบบจ าลองแรงต้านทานการไหลของสึนามิแบ่งเป็นสองวิธีซ่ึง

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสิ่งกีดขวางและขนาดของกริด วิธีที่หนึ่งคือ แบบจ าลอง

สภาพภูมิประเทศ (topography model) และ วิธีที่สองคือ แบบจ าลองความขรุขระของพ้ืนผิว 

(equivalent roughness model) (Hong, 2004) แบบจ าลองสภาพภูมิประเทศจะใช้ในกรณีท่ีขนาด

ของกริดละเอียดกว่าสิ่งกีดขวาง สึนามิในแบบจ าลองจะไม่ผ่านไปยังพ้ืนที่กริดที่มีสิ่งกีดขวางอยู่แต่จะ

จ าลองให้สึนามิไหลรอบๆสิ่งกีดขวางและจะหดตัวในกรณีท่ีอยู่ระหว่างสิ่งกีดขวาง แตใ่นงานวิจัยนี้สิ่ง

กีดขวางมีขนาดเล็กกว่าขนาดของกริดดังนั้นแบบจ าลองความขรุขระของพ้ืนผิวจึงเหมาะที่จะ

แก้ปัญหาในงานวิจัยนี้    



Aburaya and Imamura (2002) ได้ศึกษาเแบบจ าลองความขรุขระของพ้ืนผิวที่เหมาะสม

โดยพิจารณาถึงลักษณะของแรงทางอุทกพลศาสตร์   Hong (2004) แสดงผลการค านวณของ

แบบจ าลองความขรุขระของเขาเทียบกับขนาดของกริด 13.7 เมตร ในอัตราส่วน 43% เมื่อน าไปใช้

กับเหตุการณส์ึนามิท่ีมีผลกระทบกับชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีในปี ค.ศ. 1983 

 

ตารางท่ี 4 สัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning, n. 

พ้ืนเรียบ 0.020 

พ้ืนที่น้ าตื้นหรือชายฝั่งธรรมชาติ 0.025 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 0.030 

พ้ืนที่ประชากรหนาแน่น สมการที่ (7) 

 

4.3.1 ความต้านทานการไหลในพื นที่ท่ีไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 

แบบจ าลองความขรุขระเทียบเท่าถูกน าไปใช้ในพ้ืนที่ 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ละเอียดที่สุดคือมีความ

ละเอียด 52 × 52 ตารางเมตร อธิบายในหัวข้อ 4.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระจะถูกอ้างถึงจากการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วพื้นที่ศึกษา รูปที่ 6 (ซ้าย) และ 7 (ซ้าย) แสดงการกระจายสัมประสิทธิ์ความ

ขรุขระประยุกต์จากแผนที่การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงพ.ศ. 2543-2545 จากกรมพัฒนาที่ดิน    

(ปีพ.ศ. 2552) แผนที่นี้จะใช้ในการก าหนดปริมาณค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning        

(sm- 1 / 3) ดังแสดงในตารางที่ 4 

ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning ส าหรับพื้นเรียบมีค่า 0.02 ส าหรับเขตน้ าตื้นหรือ

ชายหาดธรรมชาติมีค่า 0.025 และ ส าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมมีค่า 0.03   อย่างไรก็ตาม               

ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning ในพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่นมีผลกับจ านวนของอาคารใน

แต่ละกริดที่ท าการค านวณ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 6 พ้ืนที่ศึกษา: พ้ืนที่ 4 บริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา แสดงถึงสัมประสิทธิ์ความขรุขระและ

อัตราส่วนร้อยละของสิ่งปลูกสร้างต่อพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 ความต้านทานการไหลในเขตที่อยู่อาศัย 

 

              Aburaya และ Imamura (2002) ศึกษากฎของแรงต้านทานกับสัมประสิทธิ์ความขรุขระ

เทียบเท่าคอมโพสิตโดยพิจารณาเงื่อนไขการใช้ที่ดินและอาคารในเมืองที่มีประชากรและสิ่งก่อสร้าง

หนาแน่น และโดย Koshimura et al . (2009c) น ามาใช้ดังแสดงในสมการ (7) 
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                     0n      ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ Manning ( 0n  = 0.025, sm - 1 / 3)  

                            อัตราสว่นร้อยละของสิ่งก่อสร้างในกริดที่มีความละเอียด 52 เมตร  

                              มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 และได้มาจากการค านวณพ้ืนที่สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในกริด 

                              โดยใช้ข้อมูล GIS 

                     CD      สัมประสิทธิ์การลาก (CD = 1.5 เช่น FEMA (Federal Emergency 

         Management Agency), 2003) 

                     d       สเกลแนวนอนของบ้าน (โดยจะใช้ประมาณ 15 เมตร) 

                     D       ความลึกของการไหลของแบบจ าลอง 

อัตราส่วนในพื้นที่ที่ศึกษาแสดงในรูปที่ 6 (ขวา) และ 7 (ขวา)  อัตราส่วนพื้นที่ที่อยู่อาศัยใน จ. พังงา

และภูเก็ตมีค่าเฉลี่ยประมาณ 25% และ 40% ตามล าดับ 

 

 



 4.4 ผลจากแบบจ าลองน  าท่วมถึงของคลื่นสึนามิและการตรวจสอบความถูกต้อง 

 
                    4.4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองและรูปแบบของคลื่นสึนามิ 

 
               สร้างแบบจ าลองรูปคลื่นสึนามจิากสถานีตรวจวัดระดับน้ าทะเลรอบประเทศไทยจ านวน 
5 สถานี (รูปที ่5a ขวา)เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ตรวจวัดได้จริง ผลจากชั้นความลึกของระดับน้ าทะเล 
แสดงโดยการเปรียบเทียบรูปคลื่นที่ได้รับใน บริเวณที่ 1 (R1) และบริเวณที่ 2 (R2) ดังแสดงในรูปที่ 8 
จากการจ าลองคลื่นสามารถเห็นได้ทั้งระดับน้ าและเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่มาถึงทุกสถานที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานีคุระบุรี ตะเภาน้อย  และ กระบี่  ชั้นความลึกที่มีความละเอียดสูงใน R2 มีความ
ละเอียดและความถูกต้องมากเนื่องจากขนาดกริดมีความละเอียดแตกต่างถึงสี่เท่า (1855 เมตร ไป 
465 เมตร) ดังนั้นผู้วิจัยแนะน าให้ใช้ชั้นความลึกที่มรีายละเอียดสูง จะท าให้รูปแบบคลื่นที่ได้ มี
ความถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น 

 การตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณรูปแบบคลื่นใช้วิธี Root Mean Square Error 

(RMSE) และ ค่าพารามิเตอร์ K  และ  เสนอโดย Aida (1978) มีรายละเอียดดังนี้ 

1

1
log log

n

i

i

K K
n 

                                    (8) 

   
2 2

1

1
log log log

n

i

i

K K
n




                         (9) 

i
i

i

x
K

y
                                         (10) 

โดยที่ ix  และ iy  เป็นค่าที่บันทึกและค่าที่ได้จากการค านวณแอมปลิจูดของคลื่นที่สถานี i ตามล าดับ 

ดังนั้น K  จะหมายถึงค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต (geometrical mean) ของ iK   และ     หมายถึงค่า

เบี่ยงเบนหรือความแปรปรวนของ K  โดยดัชนีเหล่านี้ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของ

แบบจ าลองโดยเปรียบเทียบผลจากแบบจ าลองและผลจากการตรวจวัด 

สถานที่ตั้งและรายละเอียดของแต่ละสถานีรวมทั้งแอมปลิจูดของคลื่นแสดงในตารางที่ 5a 

และตารางที่ 5b แสดงเวลาที่คลื่นเดินทางมาถึง  



จากแบบจ าลอง ผลลัพธ์โดยรวมได้ผลดี ถึงแม้ว่าบางสถานีเช่น กันตรัง และเกาะตะรุเตา จะ

ให้ค่าแอมปลิจูด และเวลาที่คลื่นเดินทางมาถึงแตกต่างออกไป ค่าของ K  และ   ส าหรับ         

คลื่นลูกแรก ท้องคลื่นและยอดคลื่นแสดงในตารางที่ 6 พิสูจน์ความถูกต้องของแบบจ าลอง

แหล่งก าเนิดสึนามิ และแบบจ าลองรูปแบบคลื่น 

ความเร็วของการแตกของรอยเลื่อนทีใ่ช้ในแบบจ าลองนี้เป็นข้อมูล ปี พ.ศ. 2547 มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.7 - 2.8 kms-1 (Suppasri et al., 2010) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการจ าลองรูปคลื่นหา

ลักษณะการแพร่กระจายรูปแบบคลื่นสึนามโิดยใช้สมการ nonlinear ในพ้ืนที่ 2 (R2) ความเร็วของ

การแตกของรอยเลื่อนระหว่าง 1.0 และ  2.5 kms-1 ผลที่ได้จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยของ

แอมปลิจูด (10-20 ซม. ) และเวลาที่คลื่นมาถึง (5-10 นาที) และรูปแบบคลื่นที่ได้จากการค านวณโดย

ใช้สมการ nonlinear (ท่ีความลึกระดับน้ าทะเล 465 m) เมื่อไมค่ านึงถึงผลกระทบทางไดนามิกของ

การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนนี้ ถือได้ว่าเป็นค่าท่ีดีที่สุด 

4.4.2 การตรวจสอบแบบจ าลองน  าท่วมถึงสึนามิ 

 ผลจากแบบจ าลองจะถูกตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลระดับน้ าจากการส ารวจภาคสนามจากทีมงาน
มหาวิทยาลัยเกียวโต (กลุ่มวิจัย, 2009) และทีมวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU - EVR, 2009) ท า
การตรวจสอบพื้นที่จ านวน 36 และ 70 สถานที่ (รูปที่ 9) ข้อมูลระดับน้ าหมายถึงร่องรอยที่ปรากฏ
เครื่องหมายระดับน้ าบนเศษซากสึนามหิรือบนอาคารที่สูงกว่าระดับน้ าข้ึนน้ าลงตามปกติเมื่อสึนามิ
มาถึง ในขณะที่ความลึกของน้ าท่วมจะหมายถึงร่องรอยเครื่องหมายระดับน้ าในโครงสร้างหรือเศษ
ซากสึนามเิหนือพ้ืนดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 7 พ้ืนที่ศึกษา: พ้ืนที่ 4 บริเวณหาดกมลา / หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตและ แสดงถึงสัมประสิทธิ์

ความขรุขระและอัตราส่วนร้อยละของสิ่งปลูกสร้างต่อพ้ืนที่ 

ตารางท่ี 5a ข้อมูลและต าแหน่งของสถานีวัดระดับน้ าทะเลใช้ส าหรับค านวณรูปคลื่นกับผลจาก

แบบจ าลอง 

สถานี 

วัดระดับ 

น้ าทะเล 

ละติจูด 

( ºN) 

ลองติจูด 

(ºE) 

ความลึก
ของน้ า
(m) 

ท้องคลื่น (m) ยอดคลื่น (m) 

พ้ืนที่ 2 บันทึก แบบจ าลอง บันทึก แบบจ าลอง 

1. คุระบุรี  9.25 98.28 13.5 0.83 0.33 0.50 0.40 

2. กระบี่   8.01 98.90 1.0 0.66 0.62 1.29 0.73 

3. ตะเภาน้อย 7.76 98.43 47.4 1.31 1.56 0.80 1.36 

4. กันตรัง   7.26 99.50 3.7 0.58 0.43 0.78 0.65 

5. ตะรุเตา   6.72 99.65 8.2 0.92 1.40 1.07 2.60 



 

ตาราง 5b รายละเอียดของสถานีวัดระดับน้ าทะเลส าหรับสถานที่ตั้งของการค านวณรูปแบบของคลื่น

และผลการค านวณจากแบบจ าลอง 

สถานี 

เวลาที่คลื่นเคลื่อนที่มาถึง (นาที) 

ท้องคลื่นลูกแรก  ยอดคลื่นลูกแรก 

บันทึก  แบบจ าลอง แตกต่าง* บันทึก  แบบจ าลอง แตกต่าง* 

1.คุระบุรี 181 183 +2 201 203 +2 

2.กระบี่ 200 194 -6 230 217 -13 

3.ตะเภาน้อย 120 110 -10 130 127 -3 

4. กันตรัง 258 217 -41 290 283 -7 

5.ตะรุเตา 175 194 -19 180 207 +27 

* เครื่องหมายบวกหมายถึงเวลาที่มาถึงช้า   เครื่องหมายลบหมายถึงเวลาที่มาถึงก่อน 

 



 

รูปที ่8 ตัวอย่างของการเปรียบเทียบรูปคลื่นส าหรับข้อมูลจากสถานวีัดระดับน้ าทะเลของประเทศไทย 

 

ตารางที ่6 การตรวจสอบของผลการจ าลองรูปแบบของคลื่น 

ผลจากแบบจ าลอง RMSE (m) K    ค่าเฉลี่ย t 

ท้องคลื่นลูกแรก 0.34 1.15 1.58 -16 

ยอดคลื่นลูกแรก 0.77 0.92 1.71 -10 

 

ตารางที ่7 การตรวจสอบ การสร้างแบบจ าลองระดับน้ าสูงสุดและความลึกของน้ าท่วม 

ผลจากแบบจ าลอง RMSE (m) K    

ระดับน้ า  (n = 36) 1.67 1.10 1.24 

ความลึกของน้ าท่วม (n = 70) 0.66 0.84 1.30 



แบบจ าลองความลึกของน้ าท่วมแสดงใน รูปที ่ 10 และ 11   ในจังหวัดพังงา ความเสียหาย

เนื่องจากระดับน้ าและความลึกของน้ าท่วมถึงท่ี 10 เมตรและ 6 เมตรตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าจังหวัด

ภูเก็ตที ่5 เมตรและ 4 เมตรตามล าดับ จากรูปที่ 9  ค่าของระดับน้ าที่ยอมรับได้ที่ 2 เมตร แตม่ากกว่า 

1 เมตรส าหรับความลึกของน้ าท่วมถึง ระยะทางน้ าท่วมถึงในพ้ืนทีเ่ขาหลัก จังหวัดพังงา  ประมาณ 2 

กิโลเมตร เพราะคลื่นขนาดใหญ่และภูมิประเทศเป็นพ้ืนราบ ในทางกลับกันระยะทางน้ าท่วมในป่าตอง

และหาดกมลา จังหวัดภูเก็ตมีระยะน้อยกว่า 1 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นคลื่นขนาดเล็กและเคลื่อนผ่าน

อาคารสิ่งปลูกสร้างและประชากรที่อยู่อย่างหนาแน่น 

 นอกจากนั้น ได้ค านวณหาความถูกต้องของระดับน้ าและความลึกของน้ าท่วม ได้โดยใช้ Root 

Mean Square Error (RMSE) และค่า K  และ   เสนอโดย Aida (1978) ที่ได้อธิบายไว้ใน สมการ 

(8) ถึง สมการ (10) แตต่อนนี้  iK   จะหาได้โดยสมการดังต่อไปนี้   

  i
i

i

R
K

H
                                      (11) 

 ในสมการนี้ iR  และ iH  แสดงถึงค่าท่ีวัดได้และค่าของแบบจ าลองของความสูงของน้ าท่วม

และความลึกของน้ าท่วมที่จุด i   ค่า K  และ   ส าหรับระดับจ าลองน้ า (n = 36) และระดับความ

ลึกน้ าท่วม (n = 70) ที่ได้ค านวณไว้ดังแสดงในตารางที่ 7 สมาคมวิศวกรโยธา ประเทศญี่ปุ่น  (JSCE 

2002) ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลแบบจ าลองแหล่งก าเนิดสึนามิและแบบจ าลองน้ าท่วมถึง

โดยก าหนดให้  0.95 < K  <1.05 และ   < 1.45  เป็นค่าที่ยอมรับได้ ในการศึกษานี้ ค่า   จะตรง

ตามค่ามาตรฐานที่ให้ไว้ ในขณะที่ค่า K  จะมีค่าเกินกว่าที่ก าหนด    ในกรณีนี้ ผลการจ าลองไมเ่ป็นที่

ยอมรับแตผ่ลลัพธ์ที่ได้ถูกปรับปรุงและตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลคลื่นสึนามทิี่บันทึกได้ (รูปที่ 8)   

นอกจากนีแ้บบจ าลองที่ดีที่สุดที่สามารถด าเนินการภายใต้ข้อจ ากดัของการใช้แบบจ าลองสึนามิ ปี 

พ.ศ. 2547 และใช้ข้อมูลความลึกของทะเลละเอียดที่สุดที ่52  เมตร 

 

 

 



 

 

 

 

รูปที ่9 การเปรียบเทียบผลการจ าลองและการตรวจวัดข้อมูลของระดับน้ าและความลึกของน้ าท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่10 แบบจ าลองความลึกของน้ าท่วมถึงและความเร็วสึนาม ิที่เขาหลัก จังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11 แบบจ าลองความลึกของน้ าท่วมถึงและความเร็วสึนาม ิที่หาดกมลาและหาดป่าตอง    

จังหวัดภูเก็ต 

 

 ตรวจสอบแบบจ าลองสึนามิโดยใช้ความเร็วกระแสน้ าสูงสุดจากการศึกษาความเร็วสึนามิจาก

วีดีโอของผู้รอดชีวิตโดย Foytong (2007)    ทีร่ิมชายหาดในพ้ืนที่เขาหลักวัดความเร็วที่ 8.0 เมตรต่อ

วินาที ซึ่งรับการตรวจสอบโดยใช้แบบจ าลองที่ระดับความเร็ว 8.3 เมตรต่อวินาที (รูปที่ 10, จุด k1)  

พ้ืนทีท่ั้งสองแห่งทีห่าดป่าตอง วัดได้ 8.9 และ 7.0 เมตรต่อวินาที ตามล าดับ โดยการตรวจสอบความ

ความเร็วในแบบจ าลองที่ระดับความเร็ว 6.3 และ 6.1  เมตรต่อวินาที (รูปที่ 11, จุด P1 และ P2) 

5. การพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิ 

 จากการตรวจสอบสภาพอาคารที่ถูกท าลาย กราฟคุณสมบัติของสึนามิ (ระดับความลึกของ

น้ าที่ท่วม, ความเร็วกระแสน้ าและแรงทางอุทกพลศาสตร์) และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน

อาคารที่เสียหายและไม่เสียหาย ความน่าจะเป็นของอาคารที่เสียหายและค่าท่ีไม่ต่อเนื่องจะถูก

ค านวณและเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน ในจังหวัดพังงาประมาณ 100 อาคาร และในจังหวัดภูเก็ต 50 

อาคาร ซึ่งการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นจะถูกน าไปด าเนินการในการพัฒนาฟังก์ชันการพังทลาย 

ความน่าจะเป็นสะสม (P) ของความเสียหายที่เกิดข้ึน เป็นไปตามสมการที่ 12 หรือสมการที่ 13  
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                             ฟังก์ชันการแจกแจงมาตรฐานปกติ (lognormal)  

      x             อุทกพลศาสตร์ของคลื่นสึนามิ (เช่นระดับความลึกของน้ าที่ท่วมถึง 

  ความเร็วกระแสน้ าและแรงทางอุทกพลศาสตร์)  

       และ   ( และ )      ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ x  ( ln x )  

ทั้งสองตัวแปรของฟังก์ชันการพังทลาย  และ  ( และ ) ได้มาจากการพล็อต x ( ln x ) 

แปรผกผันกับ   และวิเคราะห์โดยใช้ least-square fitting ดังนั้นทั้งสองตัวแปรจะได้จากการ 

intercept (=  หรือ  ) และค่าสัมประสิทธิ์เชิงมุม (=  หรือ  ) ในสมการที่ 14 หรือ 15 

         1 x                                                     (14) 

1ln x                                                      (15) 

การวิเคราะห์การถดถอย ตัวแปรจะถูกก าหนดไว้ในตารางที่ 8 เพื่อให้เหมาะสมกับเส้นโค้งการ

พังทลาย โดยค านึงถึงระดับความลึกของน้ าที่ท่วมถึง(รูปที่ 12)  ความเร็วกระแสน้ าสูงสุด(รูปที่13)  

และแรงทางอุทกพลศาสตร์ที่กระท าต่อโครงสร้างคือแรงต่อหน่วยความกว้างดังสมการ 
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2
DF C u D                                               (16) 

 เมื่อ  DC      ค่าสัมประสิทธิ์การลาก ( 1DC  เพ่ือท าให้ง่ายในการค านวณ) 

                   ความหนาแน่นของน้ า (= 1000 3kgm ) 

   u       ความเร็วกระแสน้ า ( 1ms ) 

 และ       D     ระดับความลึกของน้ าที่ท่วม ( m ) 



 งานวิจัยนี้ฟังก์ชันการพังทลายเกี่ยวข้องกับระดับความลึกของน้ าที่ท่วม, ความเร็วกระแสน้ า

และแรงทางอุทกพลศาสตร์ ที่ก าหนดโดยมาตรฐานฟังชั่นการแจกแจงล็อกปรกติ ประกอบด้วย 

และ   

 

รูปที่ 12 เส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิของโครงสร้างที่เสียหายกับระดับความลึกของน้ าท่วม 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 เส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิของโครงสร้างที่เสียหายกับความเร็วของกระแสน้ า 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปที่ 14 เส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิของโครงสร้างที่เสียหายกับแรงทางอุทกพลศาสตร์ 

ตารางท่ี 8 พารามิเตอร์ของเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิ 

เขาหลัก , พังงา      

X ส าหรับฟังก์ชันการพังทลาย P(x)      

ระดับความลึกของน้ าท่วมถึง (m) - - 0.689 0.903 0.80 

ความเร็วกระแสน้ า (ms-1) - - 0.649 0.952 0.72 

แรงทางอุทกพลศาสตร์ต่อความกว้าง 

(kNm-1) 

- - 1.748 1.937 0.75 

หาดกมลา/หาดป่าตอง , ภูเก็ต      

X ส าหรับฟังก์ชันการพังทลาย P(x)      

ระดับความลึกของน้ าท่วมถึง (m) - - 0.917 0.642 0.62 

ความเร็วกระแสน้ า (ms-1) - - 0.352 0.675 0.32 

แรงทางอุทกพลศาสตร์ต่อความกว้าง 

(kNm-1) 

- - 0.821 3.000 0.50 

 



ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบฟังก์ชันการพังทลายที่พัฒนาและน าเสนอ 

ความน่าจะ

เป็นของความ

เสียหาย (%) 

บันดาอาเจะห์ 

(อินโดนีเซีย) 

โอกุชิริ 

(ญี่ปุ่น) 

พังงา 

(ไทย) 

ภูเก็ต 

(ไทย) 

6 จังหวัดใน

ประเทศไทย* 

25 2.25 1 1.5 2 4 

50 3 1.5 3 3 6.25 

75 4 2 4.5 3.75 10 

100 6 5 8 6 >10 

 

6.  สรุปและอภิปราย 

6.1  การเปรียบเทียบระหว่างการพัฒนาและ เส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิที่มีอยู่ 

 ตารางที่ 9 ศึกษาเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของความเสียหายจากระดับความลึกของน้ า

ท่วม ระหว่างการพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายในข้างต้น ผลจากบันดาอาเจะห์, โอกุชิริ, พังงาและภูเก็ต

แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเสียหายซึ่งมีแนวโน้มเดียวกัน ซึ่งได้จากการรวบรวมสิ่งก่อสร้างที่เสียหาย 

ซึ่งที่ระดับ 2-3 เมตรมีค่าความเสียหาย 25%, ที่ระดับ3-4 เมตรมีค่าความเสียหาย 50% และท่ีระดับ

ความลึกเกิน 6 เมตรมีค่าความเสียหาย 100%  เส้นโค้งการพังทลาย จะถูกพัฒนาจากข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 จังหวัดในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่าความน่าจะเป็น

ของความเสียหาย นอกจากนีเ้ส้นโค้งการพังทลายก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การท าลายโครงสร้าง

ของมัตสึโทมิ จากการส ารวจข้อมูล(ตารางที่10) โดยสรุปแล้ว เส้นโค้งการพังทลาย ที่ส ารวจโดยใช้

ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงในแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกันไม่มากนัก และในแต่ละ

ระดับก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ลักษณะของคลื่นสึนามิและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างของแต่ละ

ประเทศในเอเชียมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เส้นโค้งการพังทลาย ที่ได้จึงแตกต่างกัน ส าหรับสึนามิใน

ทวีปอื่นๆ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบความเสียหายของอาคารเปรียบเทียบกับคลื่นสึนามิ ควรเลือกใช้ เส้น



โค้งการพังทลาย ดังเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง สถานที่ ผลกระทบในพ้ืนที่ 

และข้อจ ากัดของแบบจ าลองเชิงตัวเลข 

6.2 เส้นความโค้งของการพังทลายจากสึนามิส าหรับท าลายส่ิงปลูกสร้างในประเทศไทย และสิ่ง

ปลูกสร้างที่แตกต่างออกไป 

ตามจ านวนประชากรและข้อมูลเคหะจากส านักงานสถิติแห่งชาติของประเทศไทย(พ.ศ.2551) 

โครงสร้างของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารในสองพ้ืนที่กรณีศึกษาท่ีแตกต่างกันอย่างมาก (ดังตาราง

ที่ 11) อ าเภอเขาหลักเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลจังหวัดพังงาซึ่งเคยได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์สึนามิ ในทางกลับกัน หาดกมลาและหาดป่าตองเป็นเขตพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลซ่ึง

หนาแน่นไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการค้าและส าหรับนักท่องเที่ยว จ านวนวัสดุชนิดที่น า

กลับมาใช้ใหม่ที่ใช้ส าหรับงานก่อสร้างในจังหวัดพังงาคิดเป็นร้อยละ 11.7% ในจังหวัดภูเก็ตคิดเป็น

ร้อยละ 5.6% ในทางกลับกัน ในจังหวัดภูเก็ตใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นคอนกรีตหรืออิฐคิดเป็นร้อยละ 

44.2% ของสิ่งปลูกสร้างในขณะที่จังหวัดพังงาใช้คอนกรีตหรืออิฐในการสร้างบ้านเรือนคิดเป็นร้อยละ 

33.6% ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดภูเก็ตแข็งแรงกว่าสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดพังงา 

สิ่งก่อสร้างที่ถูกท าลายในจังหวัดภูเก็ตและพังงามีลักษณะต่างแตกกันเนื่องจากวัสดุที่ใช้

ก่อสร้าง โดยสังเกตุได้จากเส้นความโค้งของการพังทลายที่เกิดข้ึน แม้ว่าความสูงคลื่นเท่ากับ 6 เมตร

และเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสีย 100% ของทั้งสองพ้ืนที่ แต่ในจังหวัดพังงาได้รับผลกระทบจากคลื่น

สูงเพียง 2 เมตร ซึ่งถือว่าไม่รุนแรกมากนัก แต่ถูกท าลายถึง  35% ในขณะที่จังหวัดภูเก็ตถูกท าลาย

จากเหตุการณ์สึนามิคิดเป็น 25% ซึ่งน้อยกว่าจังหวัดพังงา จากข้อมูลล่าสุดในเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่

ได้รับความเสียหายในภูเก็ตนั้นยังไม่เพียงพอต่อการก าหนดก าลังความเร็วของกระแสน้ าและก าลัง

อุทกพลศาสตร์ที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นให้เกิดความเสียหาย 100% การประมาณความน่าจะเป็น

ของความเสียหาย สามารถหาได้จากภาพที่ถ่ายก่อนเกิด และหลังเกิดสึนามิ โดยใช้หลังคาบ้านในการ

พิจารณา โดยดูจากโครงสร้างที่เกิดความเสียหายซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากระดับน้ าท่วมของสึนามิ 

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากเศษซากท่ีลอยอยู่มากมาย บางอาคารอาจยังได้รับความเสียหายจากเศษ

ซากที่ลอยอยู่เหล่านี้แม้ว่าน้ าจะท่วมไม่ลึก และความเร็วของกระแสน้ าจะไม่มากก็ตาม กล่าวอีกนัย

หนึ่ง การค านวณแรงทางอุทกพลศาสตร์ที่แสดงในเส้นความโค้งของการพังทลายจากสึนาม ิ อาจจะมี



การประมาณค่าที่สูงเกินไป เพราะสิ่งปลูกสร้างที่ถูกท าลายโดยเศษซากสึนามิต้องอาศัยแรงทางอุทก

พลศาสตร์น้อยกว่าสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากน้ าท่วมอย่างเดียว ในเงื่อนไขที่มีระดับความเสียหายเท่ากัน   

Koshimura และคณะ (2009c) แนะน าให้ใช้ฟังก์ชันการพังทลายโดยใช้ความลึกของน้ าท่วม 

ซึ่งไม่เกี่ยวกับกับการประมาณของแบบจ าลอง โดยการประมาณค่าความเร็วของกระแสมีผลต่อความ

ละเอียดของกริดซึ่งขึ้นอยู่กับความถูกต้องของภูมิประเทศ และกฏของความต้านทาน 

 

6.3 เส้นความโค้งของการพังทลายจากสึนามิส าหรับวัสดุที่แตกต่างกันในการก่อสร้าง 

 ฐานข้อมูลการส ารวจคลื่นสึนามิในประเทศไทย มีให้บริการโดย Foytong (2007) และทีม

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (CUEVR 2009) ในความเป็นจริง Foytong (2007) ได้น าเสนอ เส้นความ

โค้งของการพังทลายจากสึนามิส าหรับความเสียหาย 3 ระดับ  ของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริม

เหล็กโดยเขาได้ใช้ข้อมูลตอนที่ 0.5 เมตร ในการค านวณความน่าจะเป็นของเส้นความโค้งของการ

พังทลาย (ส าหรับแต่ระดับของกาพังทลาย) แต่อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลดังกล่าวก็ไม่ได้ครอบคลุมถึง

ช่วงความลึกของน้ าท่วม ตัวอย่างเช่น ในฐานข้อมูลนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดถูกท าลายในระดับ 3 ในช่วง

ระหว่าง 3.5 – 6.0 เมตร ซึ่งท าให้ความน่าจะเป็นของ 5 จุด ในช่วงเวลานี้เป็นศูนย์ในการสร้างเส้นโค้ง 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความน่าจะเป็นของความพังทลายระดับ 3 จะเท่ากับ 0 ในช่วงน้ าท่วมสูง 3.5 – 

6.0 เมตร และจะเท่ากับ 1 เมื่อน้ าท่วมสูงกว่า 6.0 เมตร   เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่ต่อเนื่องของข้อมูลใน

การศึกษานี้ได้ค านวณความน่าจะเป็นของการพังทลายโดยใช้จ านวนตัวอย่างของสิ่งปลุกสร้างที่เท่ากัน 

ซึ่งทุกๆ 100 อาคารในพังงา (จากทั้งหมด 3007 อาคาร) และทุกๆ 50 อาคารในภูเก็ต (จากทั้งหมด 

1589 อาคาร) ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.2 แล้ว  คุณสมบัติของสึนามิ เช่น ความสูงของน้ าท่วมได้มา

จากค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 50 หรือ 100 อาคาร 

  การใช้ข้อมูลการพังทลายของตึกเดียวกัน แต่การใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ท าให้เส้นความโค้ง

ของการพังทลายของสึนามิทั้งระดับ 3 ส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ได้แสดงให้เห็นจาก

กราฟ รูปที่ 15  ส าหรับพารามิเตอร์ที่มีผลต่อเส้นความโค้งของการพังทลายได้แสดงไว้ในตารางที่ 12   

โดยระดับความเสียหาย 1,2 และ3 แทนด้วยความเสียหายของโครงสร้างส่วนที่ 1  คือ คาน เสา และ 

ฐานราก ส่วนที่ 2  คือ หลังคาและผนัง และส่วนที่ 3 คือ การยุบตัว ตามล าดับ จากตัวอย่าง ระดับ



ความสูงของน้ าท่วม 3 เมตร ความน่าจะเป็นของการพังทลายระดับ 1,2 และ 3 แทนด้วย 1.0 , 0.7 

และ 0.2 ตามล าดับ ในทางกลับกัน ข้อมูลดิบการพังทลายของโครงสร้างทั้งในพังงา และภูเก็ต ได้

น ามารวมกัน ใช้ฟังก์ชันของความสูงของน้ าท่วมจากเส้นความโค้งของการพังทลาย โดยคิดจากวัสดุ

ทุกอย่างที่ใช้ในการก่อสร้างในประเทศไทย (ดังแสดงในรูปที่ 16) จากรูปที่ 16 แสดงให้เห็นถึงเส้นโค้ง

ความพังทลายของบ้านไม้ในญี่ปุ่น (Koshimura และคณะ 2009a) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้าน

โครงสร้างจากวัสดุก่อสร้างต่างๆ ความโค้งของการพังทลายที่แสดงในพารามิเตอร์เป็นรูปแบบวัสดุ

ก่อสร้างที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที ่13  พร้อมกับการเปรียบเทียบด้านความเสียหายในระดับ 3 

ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ้านไม้  การปรับเปลี่ยนเส้นโค้งการพังทลายให้ดีขึ้นจากรูปที ่16 

แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจโดย Maysutomi และ Harada (2010) เป็นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพเนื่องจากสิ่งปลูกสร้างจากไม้ที่ได้รับความเสียหายในระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรงเริ่มจาก 

1.5 และ 2 เมตร ตามล าดับ ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าความเสียหายจากน้ าท่วมสูงของที่น้อยกว่า 2 

เมตรนั้นมีส่วนท าลายสิ่งปลูกสร้างจากไม้และน้ าท่วมสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปมีส่วนท าลายสิ่งปลูกสร้าง

จากคอนกรีตและอิฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นน้ าท่วมสูง 7-8 เมตรในหลายๆ พ้ืนที่แสดงให้เห็นเป็นเส้นทึบ

และเส้นปะ  นอกจากนี้สิ่งปลูกสร้างจาก คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีแสดงในรูปที ่16 นั้น เกดิความเสียหาย

จากระดับน้ าท่วมสูงมากกว่า 10-12 เมตรขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 10 เกณฑ์การพังทลายสิ่งก่อสร้างของมัตสึโทมิ 

วัสดุในการ

ก่อสร้าง 

รุนแรงปานกลาง รุนแรงมาก 

น้ าท่วมสูง  

(m) 

ความเร็ว

กระแสน้ า 

(ms-1) 

แรงทางอุทก

พลศาสตร์ 

(kNm-1) 

น้ าท่วมสูง 

(m) 

ความเร็ว

กระแสน้ า 

(ms-1) 

แรงทางอุทก

พลศาสตร์ 

(kNm-1) 

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 
- - - >8.0 >5.8 >155-281 

หิน อิฐ หรือ 

คอนกรีต 
3.0 3.6 21.8 - 39.6 7.0 5.5 118 - 215 

ไม้ 1.5 2.5 5.4 - 9.9 2.0 2.9 9.7 - 17.6 

ระดับการพังทลาย 
ส่วนมากเสาจะยังคงเหลืออยู่ แตผ่นังยังมี

ร่องรอยความเสียหาย 

ผลความเสยีหายทั้งหมดของผนังที่แตก หรือ

ยุบตัว ส่วนมากจะพบท่ีเสา 

 

ตารางท่ี 11 จ านวนครัวเรือนแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างของที่พักอาศัย และเขตการปกครอง  

(ในปีพ.ศ. 2543) 

วัสดุที่ใช้ในโครงสร้างที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ พังงา (นอกเขตเทศบาล) ภูเก็ต (เขตเทศบาล) 

จ านวนทั้งหมด (ครัวเรือน/ เปอร์เซนต์) 50975 100.0 26238 100.0 

ปูนซีเมนต์ หรืออิฐ 17146 33.6 11586 44.2 

ไม้ และปูนซีเมนต์ หรือ อิฐ 6490 12.7 3860 14.7 

วัสดุถาวรเป็นส่วนใหญ่ 21042 41.3 9191 35.0 



วัสดุที่ชั่วคราว 5323 10.4 1016 3.9 

วัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ 659 1.3 456 1.7 

ไม่ทราบ 314 0.6 131 0.5 

ตารางท่ี 12 พารามิเตอร์ส าหรับเส้นโค้งการพังทลายจากสึนามิที่ท าลายโครงสร้างของคอนกรีตเสริม

เหล็ก โดยเทียบกับระดับความสูงของน้ าท่วม 

ฟังก์ชันของการพังทลาย )(xP           2R  

ความเสียหายระดับ 1 (RC) - - -1.037 1.0455 0.83 

ความเสียหายระดับ 2 (RC) - - 0.615 1.241 0.71 

ความเสียหายระดับ 3 (RC) - - 1.686 0.660 0.77 

 

ตารางท่ี 13 พารามิเตอร์ส าหรับเส้นความโค้งของการพังทลายจากสึนามทิี่ท าลายโครงสร้างของวัสดุ

ก่อสร้างประเภทผสม โดยเทียบกับระดับความสูงของน้ าท่วม 

ฟังก์ชันของการพังทลาย )(xP           2R  

วัสดุผสม - - 0.747 0.984 0.88 

ความเสียหายระดับ 3 (RC) - - 1.686 0.660 0.77 

ไม้ - - 0.241 0.697 0.83 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 เส้นโค้งการพังทลายจากสึนามทิี่ท าลายโครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทียบกับระดับ

ความสูงของน้ าท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16 เส้นโค้งการพังทลายจากสึนามทิี่ท าลายโครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้าง

ของวัสดุก่อสร้างประเภทผสมโดยเทียบกับระดับความสูงของน้ าท่วม 



6.4 สรุป  

แบบจ าลองสึนามิที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ปีพ.ศ. 2547 ใช้ข้อมูลชั้นความลึกของท้อง
ทะเลที่มีความละเอียดสูงเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของสึนามิและสร้างแบบจ าลองน้ าท่วมถึงของสึนามิ 
แบบจ าลองการส่งผ่านพลังงานของสึนามิตรวจสอบความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบกับรูปแบบคลื่น
ที่บันทึกได้จากสถานีวัดระดับน้ าทะเลรอบๆประเทศไทย การจ าลองแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลลักษณะ
ภูมิประเทศของท้องทะเลเมื่อมีการปรับปรุงรูปแบบคลื่นสึนามิจ าลองจากสถานีวัดระดับน้ าทะเล    
ผลของแบบจ าลองน้ าท่วมถึงของคลื่นสึนามิถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจ
ระดับความลึกของน้ าท่วมถึงและความเร็วของกระแสน้ าจากเทปบันทึกภาพของผู้รอดชีวิต ผลที่ได้
แสดงให้เห็นว่าเป็นแบบจ าลองที่ดีท้ังในพจน์ของ RMSE , Aida K  และ ค่า    ภาพถ่ายดาวเทียมท่ี
มีความละเอียดสูง (IKONOS) ซึ่งถ่ายก่อนและหลังการเกิดเหตุการณ์สึนามิถูกน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS 
ตามด้วยการตรวจวัดด้วยสายตาโดยใช้การประมาณความเสียหายของบ้านเรือนโดยใช้หลังคาที่
เหลืออยู่เป็นเกณฑ์ เส้นโค้งการพังทลายถูกพัฒนาจากคุณลักษณะของสึนามิซึ่งค านวณจาก
แบบจ าลองและจากข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ถูกท าลาย ในการศึกษาครั้งนี้แสดงเส้นโค้งการพังทลายของ
สิ่งปลูกสร้างในพังงาและภูเก็ตที่มีคุณสมบัติคล้ายกับสิ่งปลูกสร้างของประเทศอินโดนีเซียและญี่ปุ่น สิ่ง
ปลูกสร้างจะเริ่มพังทลายที่ความลึกของการท่วม 2- 3 เมตร และพังทลายโดยสิ้นเชิงเมื่อมีความลึก
มากกว่า 6 เมตร เส้นโค้งการพังทลายน ามาใช้กับข้อมูลเชิงส ารวจ แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ดีกว่า 
เพราะมนัถูกพัฒนามาจากฐานข้อมูลอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกท่ีพัฒนาเส้นโค้งการพังทลายสึนามิส าหรับโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างที่ใช้วัสดุต่างชนิดกัน โดย
แยกอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้อมูลจากการส ารวจโดยตรง) จากรูปแบบสิ่งปลูกสร้างผสมและบ้าน
ไม้ (ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม) เส้นโค้งการพังทลายถูกพัฒนาให้สะท้อนถึงโครงสร้างของคุณสมบัติ 
ผลสรุปที่ได้คืออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีโอกาสถูกท าลายต่ าที่สุด รองมาคืออาคารชนิดผสม และ
อาคารไม้   เส้นโค้งการพังทลายที่เสนอในงานวิจัยนี้มีประโยชน์ในการประมาณความเสียหายจาก    
สึนามิในประเทศไทย รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับประเทศอ่ืนๆได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม เส้นโค้ง
การพังทลายเหล่านี้ควรประยุกต์ใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของสึนามิและชนิด
ของสิ่งปลูกสร้างซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
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