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กลไกการเก�ดข��นและการขยายต%วของคล*+นย%กษ-ส�นาม�

แปลเป�นภาษาไทย โดย ถว'ดา ม'ตรพ,นธ./ 
ศ1นย/เทคโนโลย3อ'เล5กทรอน'กส/และคอมพ'วเตอร/แห:งชาต'

โดยได=ร,บอน.ญาตจากเจ=าของต=นฉบ,บภาษาอ,งกฤษ

คล*+นส�นาม� (Tsunami) ค*ออะไร

คลDEนย,กษ/ หรDอในชDEอท3Eท.กคนร1=จ,กด3 "คลDEนสHนาม'" คDอ ขบวนของคลDEน (wave train) หรDอระลอก
คลDEน ซHEงเก'ดจากการส,EนสะเทDอนอย:างร.นแรงในนMNาท3EทNาให=เก'ดการเคลDEอนท3EของนMNาในแนวต,Mง
แผ:นด'นไหว แผ:นด'นถล:ม การระเบ'ดของภ1เขาไฟ รวมท,Mงผลจากช'Mนส:วนของจ,กรวาล เช:น
สะเก5ด หรDออ.ตกาบาต ก5สามารถก:อให=เก'ดคลDEนสHนาม'ได=เช:นก,น โดยอาน.ภาพของคลDEนสHนาม'ท3E
ซ,ดเข=าหาฝRSงม3ความร.นแรงในระด,บท3EสามารถทNาลายบร'เวณพDMนท3EตามแนวชายฝRSงทะเลราบคาบ
ได= นอกจากน3Mย,งจะสามารถทNาลายทร,พย/ส'น บ=านเรDอน ส'Eงปล1กสร=างท3Eอย1:ต'ดพDMนด'น รวมท,Mง
สามารถคร:าช3ว'ตของผ1=คนท3Eอาศ,ยอย1:บร'เวณร'มชายฝRSงทะเลได=

ส�นาม� แปลว3าอะไร

สHนาม' เป�นคNาในภาษาญ3Eป.Uน แปลว:า คลDEนท:าเรDอ เข3ยนด=วยอ,กษร 2 ต,ว
ตามภาพ  อ,กษรต,วบน คDอ "สH" ท3Eแปลว:าท:าเรDอ/ฝRSงทะเล และ อ,กษรต,ว
ล:าง "นาม'" แปลว:า คลDEน 

ในอด3ต คลDEนสHนาม' จะหมายถHง คลDEนท3Eเก'ดจากกระแสนMNาขHMนนMNาลง (tidal
wave) สNาหร,บประชาชนท,Eวไป แต:สNาหร,บน,กว'ทยาศาสตร//น,กว'ชาการ จะ
เร3ยกว:า คลDEนทะเลท3Eเก'ดจากแผ:นด'นไหว (seismic sea waves) อย:างไรก5
ด3 คNาว:า "tidal wave” หรDอคNาว:า "seismic sea wave” อาจจะเป�นคNาเร3ยก
ท3Eไม:เหมาะสมน,ก แม=ว:าผลกระทบของคลDEนสHนาม' ท3Eเก'ดขHMนบร'เวณแนว
ชายฝRSงทะเลจะขHMนอย1:ก,บระด,บนMNาขHMนและนMNาลงในช:วงเวลาท3Eเก'ดคลDEนสHนาม'
แต:ว:าการเก'ดคลDEนสHนาม' ไม:ได=เก3Eยวข=องก,บนMNาขHMนนMNาลง (tides) เนDEองจากการเก'ดนMNาขHMนนMNาลง
น,Mนเก'ดจากอ'ทธ'พลจากดวงอาท'ตย/และดวงจ,นทร/ สNาหร,บคNาว:า "seismic sea wave” ก=เช:นก,น
อาจจะเป�นคNาเร3ยกท3Eไม:ถ1กต=องน,ก เนDEองจากคNาว:า "Seismic” หมายถHง กลไกท3Eเก3Eยวข=องก,บ
การเก'ดแผ:นด'นไหว หรDอการเคลDEอนต,วของเปลDอกโลก ซHEงคลDEนสHนาม' น,Mนอาจจะเก'ดขHMนได=จาก
ปรากฎการณ/ท3Eไม:เก3Eยวข=องก,บการเก'ดแผ:นด'นไหวได=เช:นก,น อาท' แผ:นด'นถล:ม และการพ.:งเข=า
ชนของอ.กาบาต
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คล*+นส�นาม� แตกต3างอย3างไรก%บคล*+นทะเลอ*+นๆ

คลDEนสHนาม' ไม:เหมDอนก,บคลDEนทะเลท3Eเก'ดจากกระแสลม ท3Eส,งเกตเห5นได=ตามทะเลสาบ หรDอ
บร'เวณชายหาดต:างๆ ท,Mงน3MเนDEองจากคลDEนสHนาม' เป�นคลDEนประเภทในบร'เวณนMNาตDMน (shallow-
water wave) ท3Eม3ช:วงระยะเวลาห:างระหว:างคลDEนท3Eละล1ก และความยาวของคลDEน (wave
length) ท3Eยาว ยกต,วอย:างเช:น กระแสลมพาย.ในมหาสม.ทรอาจจะทNาให=คลDEนเก'ดการม=วนต,ว
อย:างต:อเนDEองและสมENาเสมอพ,ดเข=าส1:บร'เวณชายฝRSง โดยอาจจะม3ช:วงระยะเวลาห:างระหว:างคลDEน
แต:ละล1กประมาณ 10 ว'นาท3 และม3ความยาวของคลDEนประมาณ 150 เมตร แต:สNาหร,บคลDEนสHนาม'
น,Mน อาจจะม3ความยาวของคลDEนมากกว:า 100 ก'โลเมตรและอาจจะม3ช:วงระยะเวลาห:างท3Eเก'ดขHMน
ระหว:างคลDEนแต:ละล1กประมาณ 1 ช,Eวโมง

การคNานวณหรDอการจNาแนกประเภทของคลDEนว:าเป�น คลDEนในบร'เวณนMNาตDMนน,MนจะคNานวณจาก
ความลHกของนMNาและความยาวของคลDEน โดยจะต=องม3อ,ตราส:วนระหว:างความลHกของนMNาทะเล
และความยาวของคลDEนจะต=องม3ส,ดส:วนท3Eน=อย คลDEนในบร'เวณนMNาตDMน จะเคลDEอนต,วในอ,ตราความ
เร5วเท:าก,บ square root ของอ,ตราการเร:งของแรงโน=มถ:วง (โดยม3ค:าอ,ตราเร:งคงท3Eเป�น 9.8
เมตร/ ว'นาท32) และความลHกของนMNา ด,งต,วอย:างเช:น ในมหาสม.ทรแปซ'ฟeก ซHEงม3ระด,บความลHก
ของนMNาทะเลประมาณ 4000 เมตร คลDEนสHนาม'จะเด'นทางด=วยอ,ตราความเร5วประมาณ 200 เมตร
ต:อว'นาท3 หรDอประมาณ 700 ก'โลเมตรต:อช,Eวโมง และเนDEองจากอ,ตราส:วนท3EคลDEนส1ญเส3ยพล,ง
ความแรงน,Mนจะม3อ,ตราผกผ,นก,บความยาวของคลDEน ด,งน,MนหากคลDEนสHนาม'ม3ความยาวของคลDEนท3E
ยาวมาก จะทNาให=อ,ตราการส1ญเส3ยหรDอการอ:อนกNาล,งของคลDEนค:อนข=างน=อย ด,งน,MนคลDEนสHนาม'
ไม:เพ3ยงแค:ขยายต,วในอ,ตราความเร5วท3Eส1งเท:าน,Mน แต:ย,งสามารถเด'นทางได=ไกลหลายไมล/ทะเล
โดยส1ญเส3ยกNาล,งน=อยอ3กด=วย

ร7ปอธ�บาย การค9านวณ
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ภาพแอน�เมช%+นการขยายต%วของคล*+นส�นาม�ท>+เก�ดข��นในประเทศช�ล> เม*+อปA ค  .  ศ  . 1960  
http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/globe.mov

ภาพแอน'เมช,Eน(Animation) น3M [2.3MB] จ,ดทNาขHMนโดยศาสตราจารย/ โนบ. ซ1โตoะ จาก the
Disaster Control Research Center, มหาว'ทยาล,ยโตโอก. ประเทศญ3Eป.Uน แสดงให=เห5น

ถHงการขยายต,วของคลDEนสHนาม'ท3Eเก'ดขHMนในประเทศช'ล3 เมDEอปt ค  .  ศ  . 1960      ซHEงคลDEนสHนาม'ม3การ
ขยายต,ว และเด'นทางมากกว:า 17,000 ก'โลเมตรจากจ.ดเร'Eมต=นของการเก'ดคลDEนสHนาม' ใน
บร'เวณชายฝRSงทะเลของประเทศซ'ล3 มาย,งประเทศญ3Eป.Uน ผลกระทบจากการเข=าถล:มคลDEนสHนาม'
ในประเทศญ3Eป.Uนในคร,Mงน3Mก:อให=เก'ดการส1ญเส3ยช3ว'ตประชากรญ3Eป.Uนประมาณ 200 คน 

จากภาพแอน'เมช,Eนด,งกล:าว ย,งสามารถส,งเกตเห5นได=ว:า ปลายของคลDEนสHนาม'ม3การห,กเหหรDอ
เปล3Eยนเส=นทางได=ในขณะท3Eเด'นทาง (เร3ยกว:า Refraction) การห,กเหของของคลDEนเก'ดจากกล
คลDEนม3อ,ตราความเร5วท3Eแปรผกผ,นก,บความลHกของทะเล

หมายเหต.: มาตราส:วนในแนวต,Mงท3Eได=ขยายเก'นจร'งในภาพแอนน'เมช,Eนน3M คลDEนสHนาม'ม3ความส1ง
เพ3ยงแค: 1 เมตรในบร'เวณมหาสม.ทร

แผ3นด�นไหวก3อใหIเก�ดคล*+นส�นาม�ไดIอย3างไร

คลDEนสHนาม' อาจจะเก'ดขHMนได=จากการท3EพDMนทะเลม3การเปล3Eยนร1ปหรDอม3การขย,บ ทNาให=นMNาใต=ทะเล
ในปร'มาณมากม3การเคลDEอนต,วในแนวต,Mง สNาหร,บการเก'ดแผ:นด'นไหว คDอการเคลDEอนต,วหรDอการ
เปล3Eยนร1ปของแผ:นด'นและพDMนโลก เช:นก,นการเก'ดแผ:นด'นไหวใต=ทะเล พDMนผ'วโลกใต=ทะเลม3การ
เคลDEอนท3E หรDอการขย,บ ด,งน,MนจHงทNาให=นMNาทะเลในบร'เวณพDMนท3Eท3Eม3การเคลDEอนต,วเปล3Eยนท3Eจากจ.ด
ด.ลยภาพ (equilibrium) เมDEอนMNาในปร'มาณมากม3การเคลDEอนต,วอย:างรวดเร5วเพDEอให=กล,บไปส1:
บร'เวณจ.ดด.ลยภาพ จHงเก'ดคลDEนขHMนภายใต=อ'ทธ'พลของแรงโน=มถ:วงของโลก เมDEอพDMนทะเล
บร'เวณกว=างม3การเคลDEอนต,ว เช:นการยกระด,บขHMนหรDอย.บต,วลง จHงสามารถก:อให=เก'ดคลDEนสHนาม'
ได=
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การเคลDEอนต,วในแนวต,MงของเปลDอกโลกสามารถเก'ดขHMนได=บร'เวณปลายพDMนผ'วของโลกซHEงเร3ยก
ว:า รอยเลDEอนของเปลDอกโลก (Faults) ด,งต,วอย:างเช:น บร'เวณปลายมหาสม.ทรแปซ'ฟeกพDMนผ'ว
โลกใต=มหาสม.ทรเคลDEอนท3Eไปใต=พDMนผ'วแผ:นด'น โดยกระบวนการท3Eทางธรณ3ว'ทยาเร3ยกว:า
Subduction และแผ:นด'นไหวซHEงเก'ดจากกระบวนการ subduction น,MนสามารถทNาให=เก'ดคลDEน
สHนาม'ได=

ร1ปภาพ   Simulation [2MB]   ของคลDEนสHนาม'ท3Eเก'ดจากการเก'ดแผ:นด'นไหว ณ
เมDองฮอกไกโด ประเทศญ3Eป.Uน เมDEอปt ค.ศ. 1993 น3Mจ,ดทNาขHMนโดย ทาเคย1ก' ทากาฮาช' จาก

the Disaster Control Research Center, มหาว'ทยาล,ยโตโอก. ประเทศญ3Eป.Uน น3M แสดงให=เห5น
ล,กษณะนMNาบนพDMนผ'วเหนDอบร'เวณจ.ดเร'Eมต=นของคลDEนสHนาม'และการขยายต,วของคลDEนสHนาม'จาก
บร'เวณจ.ดเร'Eมต=น

ร7ปภาพ ของคล*+นส�นาม�ท>+เก�ดจากแผ3นด�นไหว
ณ เม*องฮอกไกโด ประเทศญ>+ปNOน เม*+อปA ค.ศ.
1993

บร'เวณพDMนท3Eส3ฟxาหมายถHงพDMนผ'วนMNาท3EตENากว:าระด,บนMNามาตรฐาน และบร'เวณส3แดงน,MนหมายถHงพDMน
นMNาท3Eม3การยกขHMน พDMนผ'วนMNาเบDMองต=นท3Eแสดงให=เห5นในภาพน3M แสดงให=เห5นบร'เวณท3Eกว=างและยาว
ของพDMนทะเลท3Eม3การยกต,วขHMนบร'เวณทางตะว,นตกของเกาะโอก.ช'ร' (ท3Eอย1:ทางซ=ายของภาพ) ซHEง
ม3บร'เวณท3Eน=อยกว:าบร'เวณท3Eม3การย.บต,วบร'เวณทางตะว,นตกเฉ3ยงใต=ของเกาะโอก.ช'ร'

แผ3นด�นถล3ม การระเบ�ดของภ7เขาไฟ และการพN3งเขIาชนของอNกา
บาต ก3อใหIเก�ดคล*+นส�นาม�ไดIอย3างไร

ด,งท3Eกล:าวไปในส:วนท3Eแล=ว ว:า การเคลDEอนท3EของนMNาในปร'มาณมากจากจ.ดด.ลยภาพ อาจจะก:อ
ให=เก'ดคลDEนสHนาม'ได=น,Mน สNาหร,บในกรณ3คลDEนสHนาม'ท3Eเก'ดจากแผ:นด'นไหว การเคลDEอนต,วของพDMน
ทะเลก:อให=เก'ดการเคลDEอนท3Eในแนวต,MงของนMNาทะเลบร'เวณน,Mน 

แต:สNาหร,บกรณ3ของการเก'ดแผ:นด'นถล:มใต=นMNา ซHEงเป�นปรากฎการณ/ท3Eอาจจะเก'ดต:อเนDEองจาก
การเก'ดแผ:นด'นไหวอย:างร.นแรง หรDอการถล:มของภ1เขาไฟท3Eม3การประท.ขHMนซHEงส:งผลให=นMNาทะเล
เคลDEอนท3Eในแนวต,Mง และทNาให=ตะกอนหรDอกรวดห'นใต=นMNาม3การเคลDEอนท3Eและกระจายท,Eวบร'เวณ
พDMนทะเลทNาให=เก'ดคลDEนสHนาม'ได= และการระเบ'ดของภ1เขาไฟใต=นMNาสามารถก:อให=เก'ดแรงกระต.=น
ซHEงสามารถทNาให=ทะเลเคลDEอนท3Eในแนวต,Mง ส:งผลให=เก'ดคลDEนสHนาม'เช:นก,น

ในทางกล,บก,น แผ:นด'นถล:มเหนDอนMNา (Super marine landslide) หรDอการพ.:งเข=าชนของอ.กา
บาตสามารถส:งผลกระทบให=เก'ดการเคลDEอนท3Eของทะเลจากด=านบน ด,งน,MนเมDEอแรงผล,กด,น
(Momentum) จากการร:วงหล:นของเศษซากด'นหรDอช'Mนส:วนอDEนๆ (Debris)จะถ1กเปล3Eยนไปใน
นMNาทะเลบร'เวณท3E Debris ได=ร:วงหล:น ก5อาจจะส:งผลให=เก'ดคลDEนสHนาม'ได= อย:างไรด3คลDEนสHนาม'
ท3Eเก'ดขHMนจากกระบวนการเช:นน3Mอาจจะม3การอ:อนกNาล,งหรDอสลายกNาล,งอย:างรวดเร5ว ด,งน,MนจHง
อาจจะส:งผลกระทบหรDอสร=างความเส3ยหายให=เก'ดขHMนบร'เวณชายฝRSงทะเลได=ไม:มากน,ก
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ร7ปของอ3าวล�ธ%วนา (Lituna) มลร%ฐอลาสกา หล%งจากการเก�ดคล*+นส�นาม�ท>+เก�ดจากแผ3นด�นถล3ม เม*+อว%นท>+
9 กรกฎาคม ค.ศ. 1958 
(http://www.geophys.washington.edu/tsunami/general/physics/images/lituya.jpg)

ภาพบร'เวณม.มขวามDอ แสดงให=เห5นถHงแผ:นด'นไหวซHEงส:งผลให=เก'ดห'นถล:ม ทNาให=เก'ดกระเด5น
ของนMNาภายในบร'เวณ 525 เมตรท,Eวบร'เวณอ:าว และทNาลายต=นไม=บร'เวณอ:าวและท,Eวบร'เวณ
LaChausse Spit จนราบคาบก:อนท3EจะสลายกNาล,งลงในบร'เวณอ:าวอลาสกา (ท3Eมา: Lander,
and P. Lockridge)

เม*+อคล*+นส�นาม�เคล*+อนต%วเขIาส73แผ3นด�น

เมDEอคลDEนสHนาม'เคลDEอนต,วออกจากช:วงนMNาลHกในมหาสม.ทรเปeดเข=าส1:ช:วงนMNาตDMนใกล=ชายฝRSง
ล,กษณะของคลDEนจะเปล3Eยนไป ถ=าท:านอ:าน “คลDEนสHนาม'แตกต:างจากคลDEนนMNาอDEนๆ อย:างไร”
ข=างบนน3Mแล=ว ท:านจะค=นพบว:า คลDEนสHนาม'เด'นทางด=วยความเร5วท3Eส,มพ,นธ/ก,บความลHกของนMNา
กล:าวคDอ เมDEอความลHกของนMNาลดลง คลDEนสHนาม'จะเคลDEอนต,วช=าลง ในขณะท3Eการแกว:งของแรง
คลDEน ซHEงขHMนอย1:ก,บความเร5วและความส1งของต,วคลDEนน,Mน จะย,งคงอย1:ในระด,บเกDอบคงท3E ด=วยเหต.
ด,งกล:าว เมDEอความเร5วของคลDEนสHนาม'ลดลงเพราะเคลDEอนต,วเข=าส1:ช:วงนMNาตDMน ความส1งของคลDEน
สHนาม'ก5เพ'EมขHMน และเพราะผลกระทบอ,นเก'ดจากการเคลDEอนต,วเข=าส1:ช:วงนMNาตDMนในล,กษณะน3Mน3Eเอง
คลDEนสHนาม'ซHEงส,งเกตเห5นได=ยากในท=องทะเล จHงอาจม3ความส1งเพ'EมขHMนหลายเมตรเมDEอเคลDEอน
เข=าใกล=ชายฝRSง และในท=ายท3Eส.ดเมDEอม,นกระทบชายฝRSง คลDEนสHนาม'จHงด1ราวก,บเป�นกระแสนMNาท3Eส1ง
ขHMนหรDอลดลงอย:างรวดเร5ว ระลอกคลDEนท3Eร.นแรง หรDออาจเป�นได=ถHงกระแสนMNาท:วมร.นแรงแบบ
เฉ3ยบพล,น
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เม*+อคล*+นส�นาม�กระทบแผ3นด�น 

เราได=เร3ยนร1=จากเรDEอง “เมDEอคลDEนสHนาม'เคลDEอนต,วเข=าส1:แผ:นด'น” แล=วว:า เมDEอคลDEนสHนาม'เคลDEอนต,ว
เข=าส1:ชายฝRSง ม,นจะเร'Eมชะลอความเร5วลงและม3ขนาดความส1งเพ'EมขHMน และในล,กษณะเด3ยวก,บ
คลDEนนMNาอDEนๆ ท,Eวไป พล,งแรงของคลDEนสHนาม'จะลดลงเมDEอเคลDEอนเข=าส1:ชายฝRSง ท,Mงน3MเนDEองจากแรง
ล1กคลDEนส:วนหนHEงจะถ1กสะท=อนกล,บออกไปนอกชายฝRSง ในขณะท3Eพล,งความแรงของคลDEนท3Eเพ'Eม
มากขHMนอ,นเก'ดจากการม.:งหน=าส1:ชายฝRSงน,Mนจะกระจายหายไปตามแรงเส3ยดทานและความเช3Eยว
กรากท3Eเก'ดข=างใต= แต:ถHงแม=ว:าแรงคลDEนจะลดลงด=วยเหต.ด,งกล:าว คลDEนสHนาม'ก5ย,งคงเคลDEอน
กระทบชายฝRSงด=วยพล,งอ,นมหาศาล 

คลDEนสHนาม'น,Mนม3อาน.ภาพในการก,ดเซาะส1ง โดยสามารถก,ดเซาะหาดทรายท3Eใช=เวลาก:อต,วมา
นานน,บหลายปt และชะล=างด'นของต=นไม=หรDอพDชพ,นธ./ตามชายฝRSงชน'ดอDEนๆ ไปจนหมดส'Mนได=
นอกจากน3M คลDEนสHนาม'ย,งสามารถทNาให=เก'ดนMNาท:วมในอาณาบร'เวณครอบคล.มหลายร=อยเมตรได=
มากกว:านMNาท:วมปกต' ด,งน,Mน กระแสนMNาท3Eไหลอย:างรวดเร5วผสานก,บนMNาท:วมในล,กษณะด,งกล:าว
จHงสามารถทNาลายบ=านเรDEอนและส'Eงปล1กสร=างต:างๆ ตามชายฝRSงได= คลDEนสHนาม'ขณะเคลDEอนต,ว
เข=าส1:ชายฝRSงอาจม3ความส1งในระด,บส1งส.ดเมDEอว,ดตามแนวด'EงเหนDอระด,บนMNาทะเลถHง 10, 20, และ
30 เมตรไล:เร3ยงก,น 

ภาพเคลDEอนไหวแสดงเหต.การณ/จNาลองทางต,วเลข ซHEงสร=างขHMนโดยศาสตราจารย/โนบ1โอ ช1
โต (Nobuo Shuto) จากศ1นย/ว'จ,ยเพDEอการควบค.มภ,ยพ'บ,ต' (Disaster Control Research

Center) แห:งมหาว'ทยาล,ยโตโฮก.ของประเทศญ3Eป.Uน

ภาพน3M แสดงให=เห5นถHงคลDEนสHนาม'ค,นโต (Kanto) ท3Eเก'ดขHMนในปtค.ศ. 1923 และถล:มหม1:บ=าน
แห:งหนHEงของญ3Eป.Uน ท,Mงน3M โดยม3ภาพเคลDEอนไหวแสดงเหต.การณ/จNาลองฉบ,บเต5ม (ไฟล/ขนาด
6.2 MB) แสดงให=ด1ด=วย แต:โปรดส,งเกตว:า ส'Eงปล1กสร=างต:างๆ ในภาพน3Mไม:ม3การเคลDEอนไหว ซHEง
หากเป�นคลDEนสHนาม'ท3Eเก'ดขHMนจร'งน,MนจะทNาลายส'Eงปล1กสร=างตามชายฝRSงลงได= 
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การบรรเทาภย%นตรายจากคล*+นส�นาม�

ข=อม1ลเก3Eยวก,บสHนาม'ท3Eอาจช:วยช3ว'ตค.ณ
จาก Tsunami! The Great Waves

ถ=าค.ณค'ดว:าคลDEนสHนาม'อาจจะกNาล,งมา แผ:นด'นส,EนสะเทDอนหรDอได=ย'นเส3ยงเตDอนภ,ย ควรแจ=ง
ญาต'และเพDEอนของค.ณทราบรวมท,Mงควรอพยพไปย,งท3Eส1งด=วยความรวดเร5ว

ข=อม1ลต:อไปน3Mจะช:วยให=ค.ณเร3ยนร1=มากย'EงขHMนเก3Eยวก,บว'ธ3ท3Eจะสามารถปxองก,นตนเองจากคลDEน
สHนาม'

• ขIอเทXจจร�งส9าค%ญเก>+ยวก%บคล*+นส�นาม�ท>+ควรทราบ
• ส�+งท>+ควรปฎ�บ%ต�เม*+อเก�ดคล*+นส�นาม� 
• ในกรณ3ท3Eอย1:บนฝRSง
• ในกรณ3ท3Eอย1:บนเรDอ

ขIอเทXจจร�งส9าค%ญเก>+ยวก%บคล*+นส�นาม�ท>+ควรทราบ

• คลDEนสHนาม'ท3Eซ,ดเข=าชายฝRSงทะเลในมหาสม.ทรแปซ'ฟeกม,กเก'ดจากแผ:นด'นไหวเป�นส:วน
ใหญ: ซHEงเแผ:นด'นไหวน3Mอาจจะเก'ดในบร'เวณใกล=หรDอไกลจากบร'เวณท3Eค.ณอย1:

• คลDEนสHนาม'บางล1กม3ขนาดใหญ:มาก ในบร'เวณชายฝRSงอาจม3ความส1งถHง 30 ฟ.ตหรDอ
มากกว:า (100 ฟ.ตในคร,Mงท3Eร=ายแรงท3Eส.ด) นอกจากน3M คลDEนสHนาม'ย,งสามารถเคลDEอนต,ว
เข=าฝRSงด=วยความส1งหลายร=อยฟ.ต

• คลDEนสHนาม'สามารถซ,ดถล:มบร'เวณชายฝRSงทะเลท3Eอย1:ในระด,บตENาได=ท,Mงหมด
• คลDEนสHนาม'หนHEงล1กประกอบด=วยคลDEนจNานวนหลายระลอก บ:อยคร,Mงท3EคลDEนล1กแรกอาจจะ

ไม:ใช:คลDEนท3Eม3ขนาดใหญ:ท3Eส.ด 
และหล,งจากท3Eเก'ดคลDEนล1กแรก อ,นตรายท3Eเก'ดจากคลDEนสHนาม'อ3กหนHEงล1กอาจก'นเวลาต:อ
มาหลายช,Eงโมง

• คลDEนสHนาม'สามารถเคลDEอนท3Eได=รวดเร5วกว:าท3Eคนจะสามารถว'Eงได=
• บางคร,MงคลDEนสHนาม'ทNาให=นMNาบร'เวณชายฝRSงลดลงและเผยให=เห5นพDMนมหาสม.ทรได=
• คลDEนสHนาม'บางล1กม3พล,งความแรงมหาศาล คลDEนของม,นสามารถพ,ดพาก=อนห'นขนาด

ใหญ:ท3Eม3นMNาหน,กหลายต,นพร=อมท,MงเรDอและซากปร,กห,กพ,งอDEน ๆ ขHMนมาบนฝRSงในระยะ
หลายร=อยฟ.ต นMNาทะเลสามารถเคลDEอนท3Eด=วยกNาล,งมหาศาลและสามารถทNาลายอาคาร
บ=านเรDอน ท3Eอย1:อาศ,ย และทNาให=ผ1=คนบาดเจ5บหรDอเส3ยช3ว'ตได=

• คลDEนสHนาม'สามารถเก'ดขHMนเมDEอใดก5ได= ไม:ว:าจะเป�นในตอนกลางว,นหรDอกลางคDน
• คลDEนสHนาม'สามารถไปตามเเม:นMNาหรDอลNาธารท3Eไหลลงมหาสม.ทรได=
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ในกรณ>ท>+อย73บนฝZ[ง

• ควรตระหน,กถHงข=อเท5จจร'งเก3Eยวก,บคลDEนสHนาม' ข=อม1ลน3Mสามารถช:วยช3ว'ตค.ณได=และควร
แจ=งข=อม1ลน3Mแก:ญาต'และเพDEอนของค.ณ เนDEองจากข=อม1ลน3Mจะสามารถช:วยช3ว'ตของพวก
เขาได=เช:นก,น

• ในกรณ3ท3Eค.ณอย1:ในโรงเร3ยนและได=ย'นเส3ยงเตDอนภ,ยเก3Eยวก,บคลDEนสHนาม' ค.ณควร
ปฎ'บ,ต'ตามคNาแนะนNาของอาจารย/หรDอบ.คคลากรท:านอDEน ในโรงเร3ยน

• ในกรณ3ท3Eค.ณอย1:ในบ=านและได=ย'นเส3ยงเตDอนภ,ยเก3Eยวก,บคลDEนสHนาม' ค.ณควรแน:ใจว:า
ครอบคร,วของค.ณท,Mงหมดได=ย'นเส3ยงเตDอนภ,ยน,Mน ถ=าค.ณอย1:ในบร'เวณท3Eจะได=ร,บอ,นตราย
จากคลDEนสHนาม' ควรอพยพครอบคร,วด=วยความเร3ยบร=อย สงบและปลอดภ,ย
ไปย,งสถานท3EอพยพหรDอสถานท3Eท3Eปลอดภ,ยนอกเขตอ,นตราย นอกจากน,Mน ควร
ปฎ'บ,ต'ตามคNาแนะนNาของประกาศภาวะฉ.กเฉ'นในท=องถ'EนหรDอกฏหมายท3Eประกาศบ,งค,บ
ใช=

• ในกรณ3ท3Eค.ณอย1:ท3EชายหาดหรDอใกล=มหาสม.ทรและร1=สHกว:าแผ:นด'นส,EนสะเทDอน ควรไปย,ง
พDMนท3Eท3Eส1งกว:าโดยท,นท3 โดยไม:ต=องรอเส3ยงประกาศเตDอนภ,ย เนDEองจากคลDEนสHนาม'ท3Eเก'ด
จากแผ:นด'นไหวในท=องถ'Eนสามารถโจมต3ในบางบร'เวณก:อนท3Eจะม3การประกาศเตDอน
นอกจากน3M ควรอย1:ห:างจากแม:นMNาหรDอลNาธารท3Eไหลลงมหาสม.ทร และเมDEอคลDEนสHนาม'เก'ด
ขHMน ควรอย1:ห:างจาก
ชายหาดและมหาสม.ทร 

• คลDEนสHนาม'ท3Eเก'ดในสถานท3Eท3Eห:างไกลออกไป จะทNาให=ผ1=คนม3เวลาพอท3Eจะอพยพไปอย1:
บนท3Eส1ง แต:สNาหร,บคลDEนสHนาม'ท3Eเก'ดภายในเมDองร'มชายฝRSงทะเล ซHEงค.ณอาจร1=สHกได=ว:า
แผ:นด'นส,EนสะเทDอน ค.ณอาจม3เวลาเพ3ยงไม:ก3Eนาท3ท3Eจะไปอย1:บนท3Eส1ง

• ม3โรงเเรมคอนกร3ตท3Eส1งหลายช,Mนต,Mงอย1:บนบร'เวณชายฝRSงในระด,บตENาหลายแห:ง ในกรณ3ท3E
ม3เส3ยงเตDอนภ,ยและค.ณไม:สามารถหน3เข=าฝRSงไปย,งพDMนท3Eส1งด=วยความรวดเร5วได= ช,Mนบน
ของโรงแรมเหล:าน3Mเป�นสถานท3Eปลอดภ,ยท3Eสามารถใช= หลบภ,ยได= อย:างไรก5ตาม บ=าน
และอาคารขนาดย:อมท3Eต,Mงอย1:ในบร'เวณชายฝRSงระด,บตENาไม:ได=ถ1กออกแบบมาเพDEอต=าน
ทานแรงกระแทกของคลDEนสHนาม' ด,งน,Mน จHงไม:ควรอย1:ในสถานท3Eเหล:าน3M เมDEอม3การเตDอน
ภ,ย

• ห'นโสโครกนอกชายฝRSงและพDMนท3EตDMนเข'นอาจช:วยหย.ดย,MงกNาล,งของคลDEนสHนาม'ได= แต:
คลDEนท3Eม3ขนาดใหญ:และอ,นตรายก5ย,งคงเป�นส'Eงท3Eค.กคามผ1=อย1:อาศ,ยร'มฝRSงในบร'เวณเหล:า
น,Mน ด,งน,Mน คNาแนะนNาท3Eปลอดภ,ยท3Eส.ดเมDEอม3การเตDอนภ,ยเก3Eยวก,บคลDEนสHนาม' คDอ ควรอย1:
ห:างจากบร'เวณท3EตENา

ในกรณ>ท>+อย73บนเร*อ

เนDEองจากเราไม:สามารถร,บร1=เก3Eยวก,บคลDEนสHนาม'ในมหาสม.ทรเปeดได= นอกจากน3M คลDEนสHนาม'
สามารถก:อให=เก'ดการเปล3Eยนแปลงระด,บนMNาอย:างรวดเร5วและก:อให=เก'ดกระแสนMNาท3Eอ,นตรายซHEง
ไม:สามารถคาดการณ/ได=ท3Eท:าเรDอ ด,งน,Mน จHงไม:ควรกล,บเข=าท:าเรDอ หากอย1:ในทะเลและม3
ประกาศเตDอนภ,ยในบร'เวณท3Eค.ณอย1: 

หล,งประกาศเตDอนภ,ย หากม3เวลาท3EจะเคลDEอนย=ายเรDอของค.ณไปส1:นMNาลHก ควรพ'จารณาส'Eงต:อไปน3M

• ท:าเรDอขนาดใหญ:ส:วนใหญ:อย1:ภายใต=การควบค.มของเจ=าหน=าท3EประจNาท:าเรDอและ/หรDอ
ระบบเส=นทางเด'นเรDอ หากม3การ
คาดการณ/ว:าคลDEนสHนาม'จะเก'ดขHMน เจ=าหน=าท3Eเหล:าน3MควรกNาก,บการดNาเน'นการในช:วงท3Eม3
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ความพร=อม และกNาก,บการเด'นเรDอหากเห5นสมควร ในกรณ3ท3Eการเด'นเรDออย1:ในความควบ
ค.มด1แล ควรร,กษาการต'ดต:อก,บเจ=าหน=าท3Eท:าเรDอ

• ท:าเรDอขนาดเล5กอาจไม:อย1:ภายใต=การควบค.มของเจ=าหน=าท3EประจNาท:าเรDอ ถ=าค.ณได=ย'น
เส3ยงเตDอนภ,ยและม3เวลาท3EจะเคลDEอนย=ายเรDอไปย,งนMNาลHก ควรกระทNาด=วยความเป�น
ระเบ3ยบเร3ยบร=อยและคNานHงถHงเรDอลNาอDEน ว'ธ3ท3Eปลอดภ,ยท3Eส.ดสNาหร,บเจ=าของเรDอขนาดเล5ก
โดยเฉพาะเมDEอคลDEนสHนาม'เก'ดขHMนในท=องท3E คDอ จอดเรDอไว=ท3Eท:าแล=วขHMนฝRSงไปย,งพDMนท3Eส1ง
สภาพภ1ม'อากาศท3Eเลวร=าย (ทะเลท3Eม3คลDEนจ,ดนอกท:าเรDอ) ทNาให=เรDอขนาดเล5กอย1:ใน
อ,นตรายมากขHMน ด,งน,Mน การย=ายไปอย1:บนพDMนท3E ส1งจHงเป�นหนทางเด3ยวท3Eปลอดภ,ยท3Eส.ด

คลDEนสHนาม'และกระแสนMNาท3Eไม:อาจคาดการณ/ได=สามารถส:งผลกระทบต:อท:าเรDอในระยะเวลาหนHEง
หล,งจากท3Eม3ผลกระทบท3Eร.นแรงต:อชายฝRSงในระยะแรก ด,งน,Mน ควรต'ดต:อก,บเจ=าหน=าท3Eของท:าเรDอ
ก:อนท3Eจะกล,บไปย,งท:าเรDอ เพDEอตรวจสอบว:าสภาพภ1ม'อากาศท3Eท:าเรDอปลอดภ,ยต:อการเด'นเรDอ
และจอดเรDอ
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