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Update สถานการณภ์ยัพบิตัใินญปุ่ีน

สถาบนัวจิยันานาชาตดิา้นวทิยาศาสตรภ์ยัพบิตัิ
มหาวทิยาลยัโทโฮคุ

รศ. ดร. อนวชั สรรพศรี



เนือหาการบรรยาย
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1. สถานการณ์แผน่ดินไหวในปัจจุบนั

2. สึนามิจากภูเขาไฟระเบิดทีตองกา

3. ผลจากภาวะโลกร้อนต่อภยัสึนามิ

4. ภยัโคลนถล่ม
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สถานการณ์แผน่ดินไหวในปัจจุบนัโดยภาพรวม

สนึามขินาดใหญท่งัๆทแีผ่นดนิไหวเบา
บรเิวณทมีแีผ่นดนิไหวเกดิมากขนึ

https://irides.tohoku.ac.jp/media/files/disaster/eq/20210216_toda.pdf https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/report/kaihou86/03_31.pdf
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สถานการณ์แผน่ดินไหวในช่วง1-2ปี และโอกาสในอนาคต
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แผน่ดินไหวขนาดใหญ่ในอนาคตในบริเวณตอนบนของโทโฮคุและฮอกไกโด

http://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/model/
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เปรียบเทียบพืนทีนาํท่วมสึนามิกบักรณีสึนามิปี 2011

http://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/model/
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ระดบัการเตอืนภยัสนึามิ

Source: JMA

ประเภทการเตอืนภยั ระบบเก่า (8 ระดบั) ระบบปัจจบุนั (5 ระดบั)
ขนาด ขนาด ขอ้ความ ขนาดทคีาดการณ์

เตอืนภยั สนึามขินาดใหญ่
> 10 m > 10 m สนึามิ

ขนาด
ใหญ่

> 10 m
8 m, 6 m 10 m 5 m - 10 m
4 m, 3 m 5 m 3 m - 5 m

สนึามิ 2 m, 1 m 3 m สนึามิ 1 m - 3 m
เฝ้าระวงั เฝ้าระวงัสนึามิ 0.5 m 1 m - 20 cm - 1m



แผ่นดนิไหวแบบทคีาดวา่จะเกดิการเตอืนภยัสนึามขินาดใหญ่

M9クラス
a) 東日本大震災 (M9.0)
b) 日本海溝 (M9.0)
c) アウターライズ (M8.7)

a) b) c)

赤：海面が上がる場所
青：海面が下がる場所

浸水深 (m)浸水深 (m)浸水深 (m)

浸水深
大震災＞
日本海溝＞

アウターライズ
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宮城県沖 福島県沖

全てのシナリオ→大きな浸水無し 9

แผ่นดนิไหวแบบทคีาดว่าจะเกดิการเตอืนภยัสนึามิ



全てのシナリオ→浸水無し 10

แผ่นดนิไหวแบบทคีาดว่าจะเกดิการเฝ้าระวงัภยัสนึามิ
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 ไม่ตนืตระหนก อาคารในญปีุ่ นมโีอกาสนอ้ยมากทพีงัราบตอนเกดิ
แผ่นดนิไหว ใสห่มวกนิรภยัหรอืใชก้ระเป๋าบงัศรษีะ หลบใตโ้ตะ๊ รอใหก้าร
สนัแรงๆหยุดกอ่นคอ่ยเคลอืนยา้ย

 ถา้ทาํอาหารอยู่ใหร้บีปิดแกส๊ ถา้ตกึเกา่แลว้อยูใ่กลป้ระตอูาจจะเปิดประตู
ทงิไวเ้พราะหลงัเกดิแผ่นดนิไหวอาจจะทาํใหป้ระตเูปิดไม่ออก

 ถา้อยู่ใกลท้ะเลใหด้วูา่มกีารเตอืนหรอืเฝ้าระวงัสนึามหิรอืไม่ เลอืกปฏบิตัติวั
แลว้แตส่ถานการณ์

 หลงัหยุดสนัแลว้ถา้นํายงัไหลอยู ่ ใหเ้ปิดนําเก็บใสอ่า่งอาบนําไวเ้ผอืนําไม่
ไหลในอนาคต

 ควรปิดคตัเอาทแ์ละแกส๊ไวต้อนอพยพไปทอีนื เพราะอาจจะเกดิไฟดบัฯลฯ
ขณะทไีม่อยู่บา้น อาจจะทาํใหเ้กดิไฟไหมต้อนทไีฟฟ้ากลบัมา

ขอ้แนะนาํขณะเกิดแผน่ดินไหวใหญ่
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สึนามิจากภูเขาไฟระเบิดขนาดใหญ่ทีตองกา
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https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000241602.html



กลไกการเกิดสึนามิจากสาเหตุต่างๆ

14https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017RG000579

長周期

短周期

短周期

短周期
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สึนามิทีตรวจวดัไดที้ตองกา
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ระบบตรวจวดัสึนามิรอบโลก

https://www.ndbc.noaa.gov/obs.shtml
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การคาดการณ์สึนามิในญีปุ่ นโดยกรมอุตุฯ

通常の津波伝播速度√(gh)は噴火してから約11時間（日本時間24時）
11時間→平均水深4,000mの速度200m/s



สึนามิทีตรวจวดัไดจ้ริงในญีปุ่ น
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だが、約21時に既に潮位変化が観測し始めていた。
1m以上だったので、この2カ所では津波警報

約10分の周期→短周期

久慈

奄美

→その時点で津波かどおうか分からなかったが、
防災のため、津波警報システムを採用した



19

https://quaketm.bosai.go.jp/news/20220115/

สึนามิทีตรวจวดัไดจ้ริงในญีปุ่ น
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沖縄県

宮城県

สึนามิไหลยอ้นขึนไปทีตน้นาํในหลายๆที
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กลไกการเกิดสึนามิจากแรงดนัอากาศ

https://weathernews.jp/s/topics/202201/160175/



22https://weathernews.jp/s/topics/202201/150195/

概ね2hPa程度の変化

気圧波の速度 ≈
大気中の音波＝312 m/s
日本までの距離は8,000km
単純計算で約7時間で到達

噴火したのは13時頃、
到達した20時台は妥当

ความกดอากาศทีเปลียนแปลงทีตรวจวดัไดใ้นญีปุ่ น
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久慈

奄美

21-24時は気圧波→港湾での共振
24時以降は津波到達

สึนามิทีตรวจวดัไดจ้ริงในญีปุ่ น
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https://academic.oup.com/gji/arti
cle/13/1-3/149/919848

GR = Air-sea wave
GW = Tsunami

เหตุการณ์แบบเดียวกนัทีเกิดตอนภูเขาไฟกรากาตวัระเบิดปีค.ศ.1883
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https://mainichi.jp/articles/20220116/k00/00m/
040/078000c

https://news.yahoo.co.jp/articles/9da74c0b
ebabca72543c8a1364ef60f2f4b8be85

養殖いかだ（牡蠣）
石巻：最大0.7m

漁船
高知：最大0.9m

ความเสียหายดา้นการประมงในญีปุ่ น
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การประมาณระดบันําทะเลทจีะเพมิขนึในอนาคต

SLR due to climate change was predicted for the future from 2000 to 2100 by
IPCC AR5 report. The 2000 sea level is assumed as datum (+ 0.00 m) and the
future predictions are provided based on this datum as the 2100 sea level
approximately +0.98 m (worth case scenario). In this study, the 5 different SLRs
was used from 0.0 m to 1.0 m.

+0.00m

+0.25m

+0.50m

+0.75m

+1.00m

Source: IPCC
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อนัตรายของสึนามิเพมิขึนจากระดบันาํทะเลทีสูงขึน

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211115/k10013349011000.html

Normal sea level

SLR  Less significant 
from bottom friction

Inundation map

Tsunami > SLR
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อนัตรายของสึนามิเพมิขึนจากระดบันาํทะเลทีสูงขึน

Cross section of tsunami inundation

Increase of flow depth (left) inundation area (right)

Inundation map
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ผลกระทบจากกรณีทีสึนามิมีขนาดใหญ่ขึน

SLR impact on the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami?

90 lives of children and teachers 
might not be safe

Source: TBS TV
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ผลกระทบกรณีทีสึนามิท่วมบริเวณมากขึน

SLR impact on the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami?

Inundation distance will be larger
Flow depth will be larger
More casualty and damage

Source: TBS TV



รอบการเกิดสึนามิสนัลง (สึนามิขนาดใหญ่จะเกิดบ่อยขึน)

32
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พนืทนํีาท่วมจากสนึามเิพมิจากขนึ (กรณีศกึษาทหีาดป่าตอง)

The inundation area at the maximum flow
depth after 3.5 hours for five SLR scenarios.
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ผลกระทบต่อความเสยีหายตกึ

Tsunami fragility functions developed using actual building damage data from the 2004 Indian
Ocean tsunami in Phuket was used. The maximum inundation depth from each SLR scenarios
were overlaid on the building locations to determine the inundated buildings and maximum
inundation depth at the center of the building shape. The maximum inundation depth of each
inundated building was used to create the damage probability for each scenario case.



35

The damage probability ratio of building that was estimated from
the inundation depth and the fragility function. The color map has
ten different colors on a gradient from blue to red. The lowest
damage probability ratio (0–0.1) is shown in blue, whereas the
highest probability ratio (0.9–0.99) is shown in red. Most of the
tsunami-impacted buildings had a probability of 0.2 to 0.3 in the
north, and 0.7 to 0.8 in the south.

ผลกระทบต่อความเสยีหายตกึ
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ความหมายของฝน 1 มิลลิเมตรและความแรงของฝน

ฝน 1 มิลลเิมตร 

หมายถึง ฝนทีตกโดยทาํใหมี้

ความสูงนํา 1 มิลลเิมตร ต่อ

พืนท ี1 ตารางเมตรหรือ 

ปริมาณเท่ากบั นํา 1 ลติรต่อ

พืนท ี1 ตารางเมตร 
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ปรมิาณฝนตอ่ 1 ชวัโมง

ค่อนขา้งหนกั

หนกั

รุนแรงปรกติ

รุนแรงมาก

Source 御船町http://portal.kumamoto-
net.ne.jp/town_mifune/kiji/upload/p271601
3_160_21_vqakubbf.jpg
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ขอ้มูลเตือนภยันาํท่วมและ

ระดบัความอนัตรายจากนาํหลากในแม่นาํสาํคญั

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_flood.html
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https://www.city.sendai.jp/anzensuishin/kurashi/anze
n/saigaitaisaku/sonaete/documents/2020yousiki.pdf

My timelineระดบัการเตือนภยั การเตรียมพร้อม
ส

ถา
น

กา
รณ์

ป
กติ

โอ
กา

ส
เกิ

ดฝ
น

ตก
ห

น
กั

ช่ว
งเ

ตรี
ยม

พ
ร้อ

มอ
พ

ยพ
เกิ

ดภ
ยัพิ

บ
ตัิ

เฝ้าระวงัล่วงหนา้

เฝ้าระวงัฝนตกหนกั

เตรียมอพยพ

เริมอพยพผูสู้งอายุ

คาํแนะนาํอพยพ

คาํสังอพยพ

ขอ้มูลจากแผนทีเสียงภยั

สถานทีและวิธีอพยพ

ช่วงเวลาอพยพ

แหล่งขอ้มูลภยัพิบติั

มีเด็กเลก็หรือหญิงมีครรภ์

คนทวัไปทีมีโอกาสเสียงนาํท่วม

หรือแผน่ดินถล่ม



ดนิถลม่
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ส่วนทีถล่ม

นาํไหลจากใตดิ้น
นาํฝน

แรงลอยตวั

ถา้ปรมิาณนําฝนมากกว่า 150 มลิลเิมตรต่อ
วนั ชนัดนิบางแห่งอาจเกดิดนิไหลหรอืดนิถล่ม 
นอกจากนีปรมิาณนําฝนทตีกต่อเนืองกนั
หลายวนัสะสมมากกว่า 300 มลิลเิมตร บาง
แห่งอาจเกดิดนิไหลหรอืดนิถล่มไดเ้ชน่เดยีวกนั 

ขอ้สงัเกตหุรอืสงิบอกเหตุ
- มฝีนตกหนักถงึหนักมาก 
- ระดบันําในหว้ยสงูขนึอย่างรวดเรว็ 
- สขีองนําเปลยีนเป็นสขีองดนิบนภเูขา 
- มเีสยีงดงัผดิปกตดิงัมาจากภูเขาและลาํหว้ย 
- นําท่วมหมู่บา้น และเพมิระดบัขนึอย่างรวดเรว็

Source 新潟県
http://www.pref.niigata.lg.jp/nochikenset
su/1286053214808.html



41

ประเภทของดนิถลม่

หนา้ผาถล่ม

ดินถล่ม

โคลนไหล

https://c-emg.yahoo.co.jp/notebook/contents/article/sedimentdisaster190214.html
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สถานการณโ์คลนถลม่เมอืปีกอ่น

熱海市
https://www.city.atami.lg.jp/1011337.html

産経新聞
https://www.sankei.com/article/20210704-
BR36VOQQLBOAZBGGAWT7RHCWZI/
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YAHOOニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/d9d6cdf45f2efd1be469a50d95fe32f71594fab4

ลําดบัเหตกุารณป์รมิาณฝนและการเตอืนภยั
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YAHOOニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/d9d6cdf45f2efd1be469a50d95fe32f71594fab4

毎日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASP7375T2P
73ULBJ005.html?iref=pc_photo_gallery_brea
dcrumb

ขนาดของโคลนถลม่
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毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210707/k00/00m/040/235000c

中日新聞 https://www.chunichi.co.jp/amp/article/286844

สาเหตขุองโคลนถลม่



แผนทีถมดินและความเสียงดินถล่ม

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/
daikibomorido.html
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แผนทีถมดินและความเสียงดินถล่ม
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สิงทีทาํไดต้งัแต่ตอนนี

การช่วยเหลือตัวเอง

ดูแผนทีเสียงภยัต่างๆ ตรวจสอบสถานทีอพยพและเสน้ทางอพยพล่วงหนา้ 
เตรียมกระเป๋าฉุกเฉิน เหรียญ ชอ้นส้อม อุปการณ์ให้ความอบอุ่น แบตเตอรีสาํรอง

นกหวีด ไฟฉายควรมีติดตวั ยาประจาํตวั เอกสารสาํคญัต่างๆ

เพิมความแขง็แรง หรือไม่วางของทีจะทาํใหต้กหล่นไดง่้ายขณะเกิดแผน่ดินไหวโดยเฉพาะ

บริเวณใกลที้นอนและทางเดิน

การช่วยเหลือระหว่างคนรอบข้าง

อพัเดทระบบฐานขอ้มูลไทยรวมถึงขอ้มูลญาติทีไทย 
กาํหนดลาํดบัสถานทีอพยพ รวมตวัเช่น โรงเรียน ร้านอาหารไทย

การช่วยเหลือจากภาครัฐ

วิธีการติดต่อสถานทูตไทยในกรณีฉุกเฉิน


