
อัคคีภั ย  หมายถึ ง  ภยั นตรายอั น เกิ ดจากไฟที่ ข าดการ

ควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลามไปตามบริเวณที่มี

เช้ือเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น

ถาการลุกไหมที่มีเช้ือเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขับ

ออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สรางความสูญเสียให

ทรัพยสินและชีวิต                                                                                  

ระยะการเกิดไฟไหม 3 ระยะ ดังนี ้
1. ไฟไหมขั้นตน คือ ตั้งแตเห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถ 

ดับได โดยใชเครื่องดับเพลิงเบื้องตน แตผูใชจะตองเคยฝกอบรม

การใชเครื่องดับเพลิงมากอน จึงจะมีโอกาสระงับไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ไฟไหมขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหมไปแลว      

4 นาทีถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมากเกินกวา 400 องศาเซลเซียส 

หากจะใชเครื่องดับเพลิงเบื้องตน ตองมีความชำนาญ และตองมี

อุปกรณจำนวนมากเพียงพอ จึงควรใชระบบดับเพลิงขั้นสูงถึงจะมี

ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกวา 

3. ไฟไหมขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหมตอเนื่องไปแลวเกิน    

8 นาที และยังมีเช้ือเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกวา 

600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอยาง

รุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิงจะตองใชผูที่ไดรับการฝก พรอม

อุปกรณในการระงับเหตุขั้นรุนแรง 

 

 

 

 

รถดับเพลิง รถยนตบรรทกุน้ำอเนกประสงค 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ อัคคีภัย ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 
 

หมายเลขโทรศัพท 0-3445-0319  

                       0-3442-7001 

 วิทยุคลื่นความถี่  168.725 MHz.  

       162.525 MHz. 
 

 

 



ประเภทของไฟ 

ไฟมี  5  ประเภท คือ  A B C D และ K ซึ่ ง เป นขอกำหนด

มาตรฐานสากล 

ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณเปน รูปตัว A สีขาวหรือดำ อยูใน

สามเหลี่ยมสีเขียว 

ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็ง

เช้ือเพลิงธรรมดา เชน ฟน ฟาง ยาง ไม ผา กระดาษ พลาสติก 

หนังสติ๊ก หนังสัตว ปอ นุน ดาย   

วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความรอน (Cooling) 

โดยใชน้ำ 

สัญลักษณไฟประเภท A 

 

 

 

ไฟประเภท บี มีสัญลักษณเปนรูปตัว B สีขาวหรือดำ อยูในรูป

สี่เหลี่ยม สีแดง 

ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลักษณะเปนของเหลว

และกาซ เชน น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล ทินเนอร ยางมะตอย 

จารบี และกาซติดไฟทุกชนิด เปนตน  

วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือกำจัดออกซิเจนทำใหอับอากาศ 

โดยคลุมดับ ใชผงเคมีแหง ใชฟองโฟมคลุม 

สัญลักษณไฟประเภท B 

 

ไฟประเภท ซี มีสัญลักษณเปนรูปCสีขาวหรอืดำอยูในวงกลมสีฟา 

ไฟประเภท C คือไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่มีลักษณะเปนของแข็ง  

ที่มีกระแสไฟฟาไหลอยู เชน อุปกรณไฟฟาทุกชนิด วิธีดับไฟ

ประเภท C ที่ ดี ที่ สุ ดคือ  ตั ดกระแสไฟฟ า แล วจึ งใช ก าซ

คารบอนไดออกไซดหรือน้ำยาเหลวระเหยที่ไมมีสาร CFC ไล

ออกซิเจนออกไป 

สัญลกัษณไฟประเภท C 

 

 

 

ไฟประเภท ด ี  มีสัญลักษณเปนรูปตัว D สีขาวหรือดำ อยูในดาว 

5 แฉก สีเหลือง 

ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนโลหะและ

สารเคมีติดไฟ เชน วัตถุระเบิด ปุยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต)  

ผงแมกนีเซียม ฯลฯ 

วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทำใหอับอากาศ หรือใช

สารเคมีเฉพาะ (หามใชน้ำเปนอันขาด) ซึ่งตองศึกษาหาขอมูล   

แตละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้น ๆ   

สัญลักษณไฟประเภท D 

 

 

 
 

ไฟประเภท เค มีสัญลักษณเปนรูปตัว K สีขาว อยูในรูปแปดเหลี่ยม 

สีดำ 

ไฟประเภท K คือไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เชน น้ำมัน

สำหรับทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตวติดไฟ 

วิธีดับไฟประเภท K ที่ดีที่สุด คือ การกำจัดออกซิเจน การทำให

อับอากาศ ซึ่งจะมีดังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้

โดยเฉพาะ 

สัญลักษณไฟประเภท K 

 

 

 

ก า ร ที่ ไฟ จ ะ ติ ด ได  มี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ อ ยู  3 อ ย า ง  คื อ               

1. อ อก ซิ เจ น  ต อ งมี ม ากก ว า  16 % ใน ชั้ น บ รรย าก าศ 

2. เชื้ อ เพลิง เ ช้ือเพลิ งมีหลายสถานะ ทั้ งที่ เปน  ของแข็ ง 

ของเหลว และกาซ แตเช้ือเพลิงทุกชนิดจะติดไฟที่สภาพเปนไอ  

3. ความรอน ความรอนที่จะทำใหติดไฟจะตองสูงพอจึงจะทำให

เช้ือเพลิงติดไฟได  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Storm surge  
Storm surge จะเกิดขึ้นพรอมกับพายุซึ่งแนนอนวาตองเปนวันที่

ทองฟาปนปวนไมแจมใส สภาพอากาศเลวราย มีการกอตัวของ

เมฆฝน ฝนตกอยางหนัก ลมพัดแรง บริเวณชายฝงเกิดคลื่นโถม

กระแทกอยางหนัก คลื่นในทะเลสูง แตเมื่อศูนยกลางของพายุ

เคลื่อนเขามาก็จะหอบเอาโดมน้ำขนาดใหญซัดเขามาอีกครั้ง 

ดังนั้น ความเสียหายจึงเพิ่มเปนทวีคูณ 

 

 

 

 

 

 

 
  รูปแบบการยกตัวของคลื่น Storm surge ในการขึ้นฝง 

 

เมื่อ Storm surge เกิดมาพรอมกับพายุโซนรอน เพราะฉะนั้น

เมื่อพายุเขามาเราก็จะเห็นสัญญาณเตือนหลายอยาง เชน      

การเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และจากการสังเกตลักษณะ

อากาศที่จะคอย ๆ เลวรายลง ทำใหเรารูตัวลวงหนาหลายวันและ

สามารถหาทางอพยพไดทัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ วาตภัย และ Storm surge ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

หมายเลขโทรศัพท 0-3445-0319  

                       0-3442-7001 

 วิทยุคลื่นความถี่  168.725 MHz.  

       162.525 MHz. 



วาตภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทำใหเกิด

ความเสียหายแกอาคารบานเรือน ตนไม และสิ่งกอสราง พายุ

หมุนเกิดจากศูนยกลางความกดอากาศต่ำ ทำใหบริเวณโดยรอบ

ศูนยกลางความกดอากาศต่ำ ซึ่งก็คือความกดอากาศสูงโดยรอบ

จะพัดเขาหาศูนยกลางความกดอากาศต่ำ ขณะเดียวกันศูนยกลาง

ความกดอากาศต่ำจะลอยตัวสูงขึ้น  และเย็นลงดวยอัตรา     

อะเคียเบติก (อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น) ทำใหเกิดเมฆ

และหยาดน้ำฟา พยุหมุนจะมีความรุนแรงหรือไมขึ้นอยูกับอัตรา

การลดลงของความกดอากาศ ถาอัตราการลดลงของความกด

อากาศมีมากจะเกิดพายุรุนแรง และเราสามารถแบงพายุหมุน

ออกเปน 3 กลุม คือ 

1. พายุหมุนนอกเขตรอน คือ พายุหมุนที่เกิดขึ้นในเขตละติจูด

กลางและเขตละติจูดสูง ซึ่งในเขตละติจูดดังกลาวจะมีแนวมวล

อากาศเย็นจากขั้วโลกหรือมหาสมทุรอารกตกิ เคลื่อนตัวมาพบกับ

มวลอากาศอุนขนาดกึ่งโซนรอน มวลอากาศดังกลาวมีคุณสมบัติ

ตางกน แนวอากาศจะเกิดการเปลี่ยนโดยเริ่มมีลักษณะโคงเปน

รูปคลื่น อากาศอุนจะลองตัวสูงขึ้นเหนืออากาศเยน็ซึ่งเชนเดียวกบั

แนวอากาศเยน็ซึ่งจะเคลื่อนที่เขาแทนที่แนวอากาศอุน ทำใหมวล

อากาศอุนลอยตัวสูงข้ึน และจากคุณสมบัติการเคลื่อนที่ของมวล

อากาศเย็นที่เคลื่อนตัวไดเร็วกวา แนวอากาศเย็นจึงเคลื่อนไปทัน

แนวอากาศอุน ทำใหเกิดลักษณะแนวอากาศรวมขึ้นและเกิด

หยาดน้ำฟา เมื่ออากาศอุนที่ถูกบังคับใหลอยตัวขึ้นหมดไปพายุ

หมุนก็สลายตัวไป  

2. พายุทอรนาโด (Tornado) เปนพายุขนาดเล็กแตมีความ

รุนแรงมากที่สุด มักเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกนั้นเกิด

ที่แถบประเทศออสเตรเลีย พายุดังกลาวเกิดจากอากาศเคลื่อนที่

เขาหาศูนยกลาวความกดอากาศต่ำอยางรวดเร็ว ลักษณะพายุ

ค ล า ย ป ล อ งไฟ สี ด ำห อ ย ล งม าจ าก เม ฆ คิ ว มู โล นิ ม บั ส 

(Cumulonimbus) ในมวลพายุมีไอน้ำและฝุนละออง ตลอดจน

วัตถุตางๆ ที่ถูกลมพัดลอยขึ้นไปดวยความเร็วลมกวา 400 

กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อพายุเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดฐานของมัน   

จะกวาดทุกอยางบนพื้นดินไปดวย กอใหเกิดความเสียหายมาก 

พายุทอรนาโดจะเกิดในชวงฤดูใบไมผลิ และฤดูรอน เนื่องจาก

มวลอากาศขั้วโลกภาคพ้ืนสมุทรมาเคลื่อนที่พบกับมวลอากาศเขต

รอนภาคพื้นสมุทร และถาเกิดขึ้นเหนือพื้นน้ำเราเรียกวา      

“นาคเลนน้ำ” (Waterspout) 

3. พายุหมุนเขตรอน (เขตบานเรานี่เอง) เปนพายุหมุนที่เกิดขึ้น

ในเขตรอนบริเวณเสนศูนยสูตรระหวาง 8-12 องศา เหนือและใต 

โดยมากมักเกิดบริเวณพื้นทะเลและมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิของน้ำ

สูงกวา 27 องศาเซลเซียส พายุหมุนเขตรอนเปนลักษณะของ

บริเวณความกดอากาศต่ำ ศูนยกลางบริเวณที่มีความกดอากาศ

ต่ำมากที่สุด เรียกวา “ตาพายุ” (Eye of Storm) มีลักษณะกลม 

และกลมรี มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 50-200 กิโลเมตร 

บริเวณตาพายุจะเงียบสงบ ไมมีลม ทองฟาโปรง ไมมีฝนตก สวน

รอบๆ ตาพายุจะเปนบริเวณที่มีลมพัดแรงจัด  มีเมฆครึ้ม มีฝนตก

พายุรุนแรง พายุหมุนเขตรอนจัดเปนพายุ ที่มีความรุนแรงมาก 

เกิดจากศูนยกลางความกดอากาศต่ำ ที่มี ลมพัดเขาหาศูนยกลาง 

ในซีกโลกเหนือทิศทางการหมุนของลมมีทิศทางทวนเข็มนาิกา 

สวนซีกโลกใตมีทิศทางตามเข็มนาิกา ความเร็วลมเขาสู

ศูนยกลางอยูระหวาง 120-200 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุในเขตนีจ้ะ

มีฝนตกหนัก องคการอุตุนิยมวิทยาโลกแบงประเภทพายุหมุนตาม

ความเร็วใกลศูนยกลางพายุ โดยแบงตามระดับความรุนแรง ดังนี ้

- พายุดี เปรสชั่น (Depression) ความเร็วลมนอยกวา 63 

กิโลเมตร ตอช่ัวโมง เปนพายุออนๆ มีฝนตกบาง ถึงหนัก  

- พายุ โซนรอน  (Tropical Storm) ความเร็วลม 64-115 

กิโลเมตร ตอช่ัวโมง มีกำลังปานกลาง มีฝนตกหนัก 

- พายุหมุนเขตรอน หรือ พายุไซโคลนเขตรอน (Tropical Cyclone)  

ความเร็วลมมากกวา 115 กิโลเมตรตอชั่วโมง เปนพายุที่มีกำลัง

แรงสูงสุด มีฝนตกหนักมา บางครั้งจะมีพายุฝนฟาคะนองดวย 

พายุหมุนเขตรอนมีชื่อเรียกตางกันตามแหลงกำเนิด ดังนี้           

- ถาเกิดในมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใตเรียกวาใตฝุน (typhoon)                                                                     

- ถาเกิดในอางเบงกอลและทะเลอาหรับเรียกวา พายุไซโคลน (Cyclone)                 

- ถาเกิดในแอตแลนติกและทะเลแคริบเบียนเรียกวาพายเุฮอรริเคน (Hurricane)                                    

- ถาเกิดในทะเลประเทศฟลิปปนส เรยีกวา พายุบาเกียว(Baguio)                     

- ถาเกิดที่ทะเลออสเตรเลีย เรียกวา พายุวิลลี วิลลี่ (willi-Willi)  

ขอควรจำ  

- เมื่อมีการแจงเฝาระวัง หมายถึงพายุที่จะมาภายใน 36 ช่ัวโมง 

- เมื่อมีการแจงเตือนภัยหมายถึงพายุที่จะมาถึงภายใน 24 ช่ัวโมง 

- เมื่อเกิดพายุ จะมีฝนตกหนัก และอาจเกิดน้ำทวมฉับพลัน 

- ปรากฏการณศูนยกลางพายุ คือ เมื่อเกิดพายุแลวแตมีลมสงบ

ฉับพลัน หมายถึงทานอยูในศูนยกลางของพายุ และจะมีพายุ

ตามมาอีกครั้งหนึ่ง 

ขอควรปฏิบัต ิ 

- ติดตามขาวสารทางวิทยุและโทรทัศน 

- หลบอยูในที่กำบังท่ีมั่นคง อยูบนทีสู่งที่น้ำทวมไมถึง  

- เตรียมชุดยังชีพ และชุดอุปกรณหนีภัย เชน เชือก มีด ไฟฉาย 

- ตัดตนไมสูงไมใหลมทับบาน 

- เก็บตุนอาหาร น้ำดืม่ และยารักษาโรค 

- เติมน้ำมันรถไวใหเต็ม เตรียมแผนอพยพ 

- เมื่อมีประกาศอพยพ ใหอพยพทันท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

หมายเลขโทรศัพท 0-3445-0319  

                       0-3442-7001 

ความถีว่ิทยุสื่อสาร 168.725 MHz. 

       162.525 MHz. 



คลื่นสึนามิ (tsunami) “คลื่นทาเรือ” หรือ “คลื่นชายฝง” เปน
กลุมคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นจากการยายที่ของปริมาตรน้ำกอนใหญ คือ 
มหาสมุทรหรือทะเลสาบขนาดใหญ แผนดินไหว การปะทุของ
ภูเขาไฟและการระเบิดใตน้ำอื่น ๆ (รวมทั้งการจุดวัตถุระเบิดหรือ
ระเบิดนิวเคลียรใตน้ำ) ดินถลม ธารน้ำแข็งไถล อุกกาบาตตกและ
การรบกวนอื่นไมวาเหนือหรือใตน้ำ ลวนอาจกอใหเกิดเปนคลื่น  
สึนามิไดทั้งสิ้น 

คลื่นสึนามิไมเหมือนกับคลืน่ทะเล (tidal wave) ตามปกต ิเพราะ
มีความยาวคลื่นยาวกวามาก แทนที่ จะเปนคลื่นหั วแตก 
(breaking wave) ตามปกติ คลื่นสึนามิเริ่มแรกอาจดูเหมือนกับ
วาคลื่นน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และดวยเหตุนี้ คลื่นสึนามิ
จึงมักเรียกวาเปนคลื่นยักษ โดยทั่วไปคลื่นสึนามิประกอบดวย
กลุมคลื่นซึ่งมีคาบเปนนาทีหรืออาจมากถึงช่ัวโมง มากันเรียกวา
เปน“คลื่นขบวน” (wave train) ความสูงของคลื่นหลายสิบเมตร
นั้นอาจเกิดขึ้นไดจากเหตุการณขนาดใหญ แมผลกระทบของ
คลื่นสึนามินั้นจะจำกัดอยูแคพ้ืนที่ชายฝง แตอำนาจทำลายลาง
ของมันสามารถมีไดใหญหลวงและสามารถมีผลกระทบตอทั้งแอง
มหาสมุทร คลื่นสึนามิแตกตางจากคลื่นน้ำธรรมดามาก ตัวคลื่น
นั้นสามารถเดินทางไดเปนระยะทางไกล โดยไมสูญเสียพลังงาน 
และสามารถเขาทำลายชายฝงที่อยูหางไกลจากจุดกำเนิดหลาย
พันกิโลเมตรได โดยทั่วไปแลวคลื่นสึนามิซึ่งเปนคลื่นในน้ำ จะ
เดินทางไดชากวาการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่เปนคลื่นที่
เดินทางในพื้นดิน ดังนั้น คลื่นอาจเขากระทบฝงภายหลังจากที่
ผูคนบริเวณนั้นรูสึกวาเกิดแผนดินไหวเปนเวลาหลายช่ัวโมง  

 

 

 

คลื่นโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติสำคัญที่วัดไดอยูสองประการคือ 
คาบ ซึ่งจะเปนเวลาระหวางลูกคลื่นสองลูก และ ความยาวคลื่น 
ซึ่งเปนระยะหางระหวางลูกคลื่นสองลูก ในทะเลเปดคลื่นสึนามิ  
มี คาบที่ น านมาก  โดยเริ่ม จากไมกี่ น าที ไปจน เปน ช่ัว โมง           
ในขณะเดียวกันก็มีความยาวคลื่นที่ยาวมาก โดยอาจยาวถึงหลาย
รอยกิโลเมตร ในขณะที่คลื่นทั่วไปที่เกิดจากลมที่ชายฝงนั้นมีคาบ
ประมาณ 10 วินาที และมีความยาวคลื่นประมาณ 150 เมตร
เทานั้น ความสูงของคลื่นในทะเลเปดมักนอยกวาหนึ่งเมตร ซึ่งทำให
ไม เปนที่สังเกตของผูคนบนเรือ คลื่นสึนามิจะเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วตั้งแต 500 ถึง 1,000 กิโลเมตรตอช่ัวโมง อยางไรก็ตาม 
เมื่อเขาสูชายฝงที่มีความลึกลดลง คลื่นจะมีความเร็วลดลงและ
เริ่มกอตัวเปนคลื่นสูง โดยอาจมีความสูงมากกวา 30 เมตร  

คลื่นสึนามิจะเคลื่อนตัวออกจากแหลงกำเนิด ดังนั้น ชายฝงที่ถูก
กำบังโดยแผนดินสวนอื่น ๆ มักปลอดภัยจากคลื่น อยางไรก็ตาม 
ยังมีโอกาสที่คลื่นจะสามารถเลี้ยวเบนไปกระทบได นอกจากนี้ 
คลื่นไมจำเปนตองมีความแรงเทากันในทุกทิศทาง โดยความแรง
จะขึ้นอยูกับแหลงกำเนิดและลักษณะของภูมิประเทศแถบนั้น 

คลื่นจะมีพฤติกรรมเปน "คลื่นน้ำตื้น" เมื่ออัตราสวนระหวางความ
ลึกของน้ำและขนาดของคลื่นนั้นมีคาต่ำ ดังนั้น เนื่องจากมีขนาด
ของคลื่นที่สูงมาก คลื่นสึนามิจึงมีคุณสมบัติเปนคลื่นน้ำตื้นแมอยู
ในทะเลลึกก็ตาม คลื่นน้ำตื้นนั้นมีความเร็วเทากับรากที่สองของ
ผลคูณระหวางความเรงจากสนามแรงโนมถวง (9.8 เมตร/วินาที
ยกกำลังสอง) และความลึกของน้ำ ตัวอยางเชน ในมหาสมุทร
แปซิฟกที่มีความลึกประมาณ 4,000 เมตร คลื่นจะเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วประมาณ 200 เมตรตอวินาที หรือ 720 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง สวนที่ชายฝงที่มีความลึก 40 เมตร คลื่นจะมีความเร็วชา
ลงเหลือ 20 เมตรตอวินาที หรือ 72 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  

 

สาเหตุการเกิด  คลื่นสึนามิเกิดขึ้นจากการกระทบกระเทือนที่  
ทำใหน้ำปริมาณมากเกิดการเคลื่อนตัว เชน แผนดินไหว แผนดิน
ถลม หรืออุกกาบาตพุงชน  

เมื่อแผนดินใตทะเลเกิดการเปลี่ยนรูปรางอยางกะทันหัน จะทำให
น้ำทะเลเกิดเคลื่อนตัวเพื่อปรับระดับใหเขาสูจุดสมดุลและ       
จะกอใหเกิดคลื่นสึนามิ การเปลี่ยนรูปรางของพื้นทะเลมักเกิดขึ้น
เมื่อเกิดแผนดินไหว เนื่องจากการขยับตัวของเปลือกโลก ซึ่งจะ
เกิดบริเวณที่ขอบของเปลือกโลกหลายแผนเช่ือมตอกันที่เรียกวา 
รอยเลื่อน (fault) เชน บริเวณขอบของมหาสมุทรแปซิฟก 
นอกจากแผนดิ นไหวแลว  ดินถลมใตน้ ำที่ มั ก เกิดรวมกับ
แผนดินไหวสามารถทำใหเกิดคลื่นสึนามิไดเชนกัน นอกจากการ
กระทบกระเทือนที่เกิดใตน้ำแลว การที่พื้นดินขนาดใหญถลมลง
ทะเล หรือการตกกระทบพื้นน้ำของวัตถุ ก็สามารถทำใหเกิด 
คลื่นได คลื่นสึนามิที่เกิดในรูปแบบนี้จะลดขนาดลงอยางรวดเร็ว
และไมมีผลกระทบตอชายฝงที่อยูหางไกลมากนัก อยางไรก็ตาม 
ถาแผนดินมีขนาดใหญมากพอ อาจทำใหเกิด “เมกะสึนามิ” ซึ่ง
อาจมีความสูงรวมรอยเมตรได 

การปองกันภัยจากคลื่นสึนามิ 
1. เมื่อรูสึกวามีการสั่นไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยูในทะเลหรือบริเวณ
ชายฝง ใหรีบออกจากบริเวณชายฝงไปยังบริเวณที่สูงทันที 

๒. สังเกตปรากฏการณของชายฝงหากมีการลดระดับของน้ำ    
ลงมากหลังการเกิดแผนดินไหว ใหอพยพคนและสัตวเลี้ยงใหอยู
หางจากชายฝงมากๆ และอยูในทีส่งู 

๓. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นไดหลายระลอกจากการเกิดแผนดินไหว
ครั้งเดียว เนื่องจากมีการแกวงไปมาของน้ำทะเลดังนั้นควรรอ
ระยะเวลาหนึ่งจึงสามารถลงไปชายหาดได 
๔. คลื่นสึนามิในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แตอีกบริเวณหนึ่ง
อาจมีขนาดใหญ ดังนั้นเมื่อไดยินขาวการเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็ก
ในสถานที่หนึ่ง จงอยาประมาทใหเตรียมพรอมรับสถานการณ 
๕. วางแผนลวงหนาหากเกิดสถานการณขึ้นจริง ในเรื่องการ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  


