นายสมศักดิ์ เดือ่ ไธสง
โรงเรียนปากช่อง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
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เรือ่ ง สึนามิ

แบบทดสอบก่อนเรียน
จานวน 10 ข้อ

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คาสัง่ ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ก. ข. ค. หรือ ง. ในกระดาษคาตอบ
1) สึนามิ เป็นภัยธรรมชาติทมี่ กั เกิดเมือ่ ใด
ก. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนออกจากกัน
ข. แผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องมหาสมุทร
ค. แผ่นดินไหวพร้อมกับภูเขาไฟระเบิด
ง. พายุหมุนอย่างฉับพลันบริเวณกลางมหาสมุทร
2) บริเวณทีม่ กั เกิดสึนามิ ได้แก่บริเวณใด
ก. มหาสมุทรอินเดีย
ข. มหาสมุทรอาร์กติก
ค. มหาสมุทรแปซิฟิก
ง. มหาสมุทรแอตแลนติก
3) ข้อใดไม่ได้อยูใ่ นบริเวณทีเ่ รียกว่า "วงแหวนแห่งไฟ (ring of fire)"
ก. ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด
ข. บริเวณด้านตะวันตกของเม็กซิโก
ค. บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด
ง. บริเวณรอยต่อภูเขาแอลป์และภูเขาหิมาลัย
4) สึนามิเป็นภัยพิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับภัยธรรมชาติในข้อใด
ก. วาตภัย
ข. อุทกภัย
ค. พายุซัดฝั่ง
ง. แผ่นดินไหว
5) ข้อใดต่อไปนีก้ ล่าวถึงคลืน่ สึนามิถกู ต้อง
ก. ความเร็วของคลื่นไม่ขึ้นอยู่กบั ความลึก
ข. เป็นคลื่นน้าที่มีความยาวคลื่น 1,000 กิโลเมตร
ค. ปรากฏการณ์นี้มักเกิดบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ง. จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปในมหาสมุทร
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6) คลืน่ สึนามิมกี ารเคลือ่ นตัวด้วยความเร็วสูงเท่าใด
ก. 500 - 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข. 600 - 700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค. 700 - 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ง. 800 - 900 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
7) พืน้ ทีล่ กั ษณะใดเสีย่ งภัยต่อการเกิดสึนามิ
ก. บริเวณชายฝั่งทะเล
ข. บริเวณที่ราบเชิงเขา
ค. บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า
ง. บริเวณที่เป็นพื้นหินแข็งแรง
8) เมือ่ ชาวประมงหรือนักท่องเทีย่ วทีแ่ ล่นเรือตามแนวชายฝัง่
อย่างรวดเร็ว เป็นสัญญาณเตือนของภัยธรรมชาติชนิดใด
ก. ภัยแล้ง
ข. คลื่นสึนามิ
ค. แผ่นดินไหว
ง. ภูเขาไฟปะทุ

สังเกตเห็นระดับนา้ ทะเลลดลง

9) จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยจังหวัดใดทีไ่ ม่เคยประสบภัยจากสึนามิ
ก. ภูเก็ต
ข. พังงา
ค. สตูล
ง. นครศรีธรรมราช
10) ข้อใดไม่ใช่ขอ้ ปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยจากสึนามิ
ก. มีหอเตือนภัย
ข. รับฟังข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
ค. ไม่ปลูกสิ่งก่อสร้างใกล้แนวชายฝั่งทะเล
ง. เมื่อได้รับเตือนให้จอดเรือไว้ชายฝั่งห้ามนาออกไป
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
เล่มที่ 2 สึนามิ
ชือ่ - สกุล...................................................................ชัน้ ..............เลขที.่ .............
ให้นักเรียนเลือกคาตอบในแบบทดสอบ แล้วทาเครื่องหมาย X ลงใน 
ในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

คาชีแ้ จง

ทดสอบก่อนเรียน
ข้อ

ก

ข

ค

ทดสอบหลังเรียน
ง

ข้อ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

ก

ข

ค

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง 9 - 10 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คะแนนระหว่าง 7 - 8 อยู่ในเกณฑ์ ดี
คะแนนระหว่าง 5 - 6 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
คะแนนระหว่าง 0 - 4 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง
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สึนามิ (Tsunami)
สึนามิ มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นที่ซัดเข้าท่าเรือ (harbour wave) คานี้บัญญัติขึ้นโดย
ชาวประมงญี่ปุ่นผู้ซึ่งแล่นเรือกลับเข้าฝั่งมายังท่าเรือ และพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนท่าเรือถูกทาลาย
พังพินาศไปจนหมดสิ้น โดยในระหว่างที่ลอยเรืออยู่ในทะเลจะไม่รู้สึกหรือสังเกตพบความผิดปกติ
ของคลื่น เนื่องจากคลื่นสึนามิไม่ใช่ปรากฎการณ์ระดับผิวน้าในเขตน้าลึก เพราะคลืน่ ที่เกิดขึ้นจะมี
ขนาดของคลื่นเล็กมากเมื่ออยู่ในพื้นน้านอกชายฝั่ง ทาให้คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นไม่สามารถสังเกตเห็น
ได้ในขณะที่ลอยเรืออยู่บนผิวน้ากลางทะเลลึก
การเกิดสึนามิ มีสาเหตุที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. การปะทุของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่มีระดับรุนแรง
2. แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้มหาสมุทร
3. การเกิดดินถล่มใต้พื้นมหาสมุทรโดยฉับพลัน
4. การตกของดาวหางหรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ลงสู่พื้นทะเลหรือมหาสมุทร
จากเหตุทั้ง 4 ประการ ทาให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานปริมาณมหาศาลให้กับน้าทะเล
จึงเกิดการไหวสะเทือนกลายเป็นคลื่นยักษ์ เคลื่อนที่ออกจากตาแหน่งที่เกิดในลักษณะเป็นวงกลมไป
ทุกทิศทาง ขณะที่คลื่นยังอยู่เหนือมหาสมุทรที่มีน้าลึก คลื่นจะมีขนาดใหญ่มาก มีฐานกว้าง 100
กิโลเมตร แต่สูงเพียง 1 เมตร และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 700 - 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่เมื่อคลื่นเดินทางเข้าใกล้ชายฝั่ง ซึ่งมีสภาพท้องทะเลที่ตื้นเขิน ทาให้คลื่นลดความเร็ว แล้วอัดตัว
เป็นฐานกว้าง 2 - 3 กิโลเมตร แต่สูงถึง 10 - 30 เมตร และเคลื่อนตัวกระทบเข้ากับชายฝั่ง คลื่นลูก
แรกมักไม่ใช่คลื่นลูกใหญ่ที่สุด แต่จะมีคลื่นเป็นระลอกตามมา ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่กว่าและรุนแรงกว่า
สามารถรุกล้าเข้าไปทาลายพื้นที่บนชายฝั่งทะเลได้หลายกิโลเมตร

ขนาดของคลื่นสึนามิ
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/200/Tsunami.htm
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บริเวณทีม่ โี อกาสเกิดสึนามิ
บริเวณมหาสมุทรทุกแห่งในโลกมีโอกาสเกิดสึนามิได้ แต่บริเวณที่มีโอกาสเกิดสึนามิมาก
ที่สุดจะสัมพันธ์กับบริเวณแนวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุในมหาสมุทร
โดยเฉพาะบริเวณขอบ
มหาสมุทรแปซิฟิก ที่เรียกว่า วงแหวนไฟ รวมถึงในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแคริบเบียน และทะเลแถบกลุ่มเกาะอินโดนีเซีย

วงแหวนแห่งไฟ
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/bypunnee/2014/05/28/entry-1

สถานการณ์การเกิดสึนามิ
บริเวณที่มักเกิดคลื่นสึนามิ คือ ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นมักได้รับภัย
จากสึนามิบ่อยครั้ง ส่วนในทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดียนั้นไม่เคยเกิดคลื่นสึนามิที่รุนแรงมา
ก่อน จนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้เกิดสึนามิที่รุนแรงมาก มีจุดกาเนิดอยู่ในทะเลทาง
ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย แล้วแผ่ขยายไปในทะเลอันดามันจนไปถึงฝั่ง
ตะวันออกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200,000 คน ใน 11 ประเทศ ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เมียนมาร์ อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลงั กา มัลดีฟล์ โซมาเลีย แทนซาเนีย
และเคนยา ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 5,400 คน ใน 6 จังหวัดภาคใต้ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล
อันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
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ภาพถ่ายดาวเทียมอิโคนอส (IKONOS) แสดงข้อมูลก่อนและหลังเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
จากภัยพิบัติสึนามิ บริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=37&chap=6&page=t37-6infodetail08.html

ผลกระทบจากสึนามิทมี่ ผี ลต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อม
1. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อมนุษย์
1) การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งได้รับบาดเจ็บจากคลื่นน้าพัดเข้ากระแทกและ
จากสิ่งต่างๆ ที่มากับคลื่น เช่น ซากสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
2) การเกิดโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรค โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น
3) ที่อยู่อาศัย บ้านเรือนถูกทาลาย
4) ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ เช่น ความเศร้าเสียใจ ความหวาดกลัว เป็นต้น
2. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้
1) สิ่งก่อสร้างต่างๆ ถูกทาลายหรือได้รับความเสียหาย เช่น ท่าเรือ สะพานปลา
ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม ที่พักต่างๆ เป็นต้น
2) ผลต่ออาชีพ เช่น อาชีพประมงต้องสูญเสียเครื่องมือทามาหากิน แหล่งเพาะสัตว์น้า
ตามชายฝั่ง อาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเล เช่น กิจการทางด้านการท่องเที่ยว กิจการด้าน
การโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เรือนาเที่ยวขาดรายได้ และต้องลงทุนสร้างสิ่งอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวใหม่ เป็นต้น
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3. ผลกระทบทีม่ ตี อ่ สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
1) ทาให้ระบบนิเวศชายฝั่งเสียดุลยภาพ เช่น แนวปะการัง แหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น้าถูกทาลาย สูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน เป็นต้น
2) ทาให้ภูมิทัศน์บริเวณชายฝั่งและเกาะเปลี่ยนแปลงไป เช่น หาดทรายสกปรกจาก
ตะกอนต่างๆ ที่คลื่นพัดพามา การทับถมของขยะ เป็นต้น

ภาพความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ
ที่มา : http://play.kapook.com/photo/show-106404

ระบบเตือนภัยจากสึนามิ
การบรรเทาภัยจากสึนามิจะทาได้โดยการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ประเทศไทยเป็นสมาชิกใน
ระบบเตือนภัยสึนามิในแปซิฟิก (Pacific Tsunami Warning System) ซึ่งมีสมาชิก 26 ประเทศ ซึ่งมี
ศูนย์อยู่ที่ฮาวาย เมื่อศูนย์ได้รับข้อมูลแผ่นดินไหวจะทาการตรวจสอบว่าตาแหน่งที่เกิดกับขนาดของ
แผ่นดินไหวว่าเข้าเกณฑ์เสี่ยงหรือไม่ ถ้าพบว่าเข้าเกณฑ์เสี่ยงก็จะทาการแจ้งเตือนภัยโดยรอบ พร้อม
ทั้งจะให้ข้อมูลเวลาที่คาดว่าคลื่นจะมาถึงสาหรับบริเวณที่คลื่นจะถึงใน 2 - 3 ชั่วโมง เมื่อทางศูนย์
ตรวจพบสึนามิใหญ่จากการตรวจวัดภาพพื้นทะเล ศูนย์จะแจ้งเตือนทุกประเทศในภาคพื้นแปซิฟิก
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ข้อควรปฏิบตั เิ มือ่ เกิดสึนามิ
1. กรณีทอี่ ยูบ่ นบก
1) หากได้รับสัญญาณเตือนภัยข่าวการเกิดคลื่นสึนามิ ควรเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่
เสี่ยงภัย และปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
2) หากอยู่บริเวณชายหาด และรู้สึกได้ถึงแผ่นดินไหว ให้รีบหนีไปอยู่บริเวณที่สูงและ
อยู่ห่างจากแม่น้าหรือคลองที่ต่อเชื่อมลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทร
3) หากเกิดคลื่นสึนามิในบริเวณมหาสมุทรที่ห่างไกล ก็มีเวลาเพียงพอที่จะหาบริเวณที่
สูงสาหรับหลบภัยได้ แต่สาหรับคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นประจาในท้องถิ่น เมื่อรู้สึกถึงแผ่นดินไหว ก็จะมี
เวลาเพียง 2 - 3 นาทีเท่านั้นสาหรับหาที่หลบภัยได้
4) สาหรับตึกสูงหลายชั้นและมีโครงสร้างเสริมความแข็งแรง ชั้นบนของตึกสามารถ
ใช้เป็นที่หลบภัยคลื่นสึนามิได้ในกรณีที่ไม่มีเวลาพอในการหาที่สูงหลบภัย
2. กรณีทอี่ ยูใ่ นทะเล
ปกติผู้เดินเรือจะไม่ทราบว่าเกิดสึนามิเมื่ออยู่ในทะเล และเมื่อได้ยินการเตือนภัย ห้าม
เข้าชายฝั่งเพราะระดับน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่ชายฝัง่
แต่ถ้าเรือกาลังจะออกจากท่าเรือให้
ติดต่อกับท่าเรือเพื่อรับฟังคาแนะนา ถ้ารับทราบคาเตือนและมีเวลาที่จะไปยังน้าลึกก็อาจจะไปอย่าง
เป็นระเบียบ แต่สาหรับเรือเล็กอาจจะปลอดภัยกว่าถ้าอพยพออกจากเรือไปยังที่สูง
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