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อากาศผิดปกติ เช่นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2531 ฝนมาเร็วกว่าปกติ เกิดฝนฟ้าคะนองและมีลม
กระโชกแรง ปริมาณน้้าฝนในแต่ละวันมีเกณฑ์เฉลี่ยเพิ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (200 มม./วัน) ในช่วงที่น่าจะเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วง กลับมีปัจจัยท้าให้ฝนตกต่อเนื่องมากขึ้น เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะภาคใต้ มี
ฝนตกชุกท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าล้นตลิ่ง น้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เช่น ที่ ต้าบล กะทูน
อ้าเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิตถึง 700 ศพเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบจากลานีญา(La Niña)ในประเทศไทย และผลกระทบจากลานีญา (La Niña) ปี
2554 ท้าให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวผิดปกติในช่วงวันที่14-20 มีนาคม 2554 กรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิ
ต่้ากว่า 20 องศาเซลเซียส ทั้งๆที่เป็นฤดูร้อน และท้าให้เกิดหย่อมความกดอากาศก้าลังแรงปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้นานเป็นสัปดาห์ ท้าให้ฝนตกหนักต่อเนื่องทะเลมีคลื่นลมแรงจัดตั้งแต่วันที่ 26-31 มีนาคม 2554
ทั้งที่เป็นฤดูร้อน ภาคใต้มีปริมาณฝนตกสูง ตั้งแต่ 400-600 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าค่าปกติของเดือนมีนาคม ถึง
5 เท่า และยังสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของภาคใต้ ถึง 2 เท่า กล่าวคือในปี 2553 ภาคใต้ มีฝนสะสมตลอด
ทั้งปี เพียง 125.38 มิลลิเมตร แต่ปี 2554 ผ่านมาแค่ 3 เดือน มีฝนสะสมถึง 481.39 มิลลิเมตร และสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยฝน 30 ปี กว่า 200 มิลลิเมตร จึงเป็นสาเหตุของน้้าท่วมฉับพลันหลายจังหวัดในภาคใต้ ตั้งแต่ ชุมพร
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ลงไป

สาเหตุที่ทาให้อากาศวิปริต ผิดปกติ มีหลายสาเหตุ แต่ทไี่ ด้ยินชื่อกันบ่อยๆเพราะได้รบั
ผลกระทบชัดเจน ก็คืออิทธิพลของ ปรากฏการณ์ เอลนีโญ (el niño) และปรากฏการณ์ ลานีญา
(La Niña) ซึ่ง นักวิชาการหลายๆสานัก เล่าต่อๆกันมาว่า ดังนี้
ค้าว่า เอลนีโญ(el niño) มีความหมายต่างๆกันไปในแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละภาษา เช่นในภาษา
สเปน ค้าว่าเอลนีโญ (el niño) หมายถึง เด็กชายเล็ก ๆ แต่หากเขียนน้าด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เอลนีโญ
(El Niño) หมายถึง ทารกพระเยซูคริสต์ เพราะตามค้าบอกเล่าต่อๆกันมาว่าได้เกิดสภาวะอากาศผิดปกติ คือ
มีฝนตกที่ทะเลทรายนาซาเลตในวันประสูติ พระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ แสดงว่าในรอบพันปีที่
ผ่านมา เอลนีโญ(el niño) ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีการบันทึกจ้านวนครั้ง เอลนีโญ (el niño) คือปรากฎการณ์
ทางสมุทรศาสตร์ ที่ท้าให้เกิดอากาศวิปริตผิดปกติทุกครั้งที่เกิดขึ้น ต่างกันแต่เพียงว่าจะแรงหรือเบาเท่านั้น
มีข้อมูลบันทึกเป็นหลักฐานว่าตลอดปี 2526 ใน อเมริกาเหนือประสบกับสภาพอากาศที่ผิดปกติอย่างมาก
ทวีปออสเตรเลียประสบกับสภาวะความแห้งแล้งมาก จนเกิดไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง ประเทศที่อยู่ใกล้ ๆ
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ทะเลทรายสะฮารา พบกับความแห้งแล้งที่เลวร้ายมากที่สุดช่วงหนึ่ง และลมมรสุมในมหาสมุทรอินเดีย
อ่อนก้าลังลงมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ระหว่าง 8 - 13 พันล้านเหรียญสหรัฐ และสูญเสียชีวิต
ประมาณ 2,000 คน ประเทศต่างๆจึงได้มีการลงทุนจ้านวนมากในการตรวจวัดอากาศและการวิจัยเพื่อ
เพิ่มพูนขีดความสามารถในการพยากรณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) นีใ้ นช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ได้มีการ
พัฒนาท้าแบบจ้าลองเพื่อการพยากรณ์ ปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) โดยใส่ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศกับมหาสมุทรที่สลับซับ ซ้อนจ้านวนมากเข้าไปในแบบจ้าลอง ปัจจุบันจึงเข้าใจถึงการเกิดและ
การคงอยู่ของเอลนีโญ (นักวิจัยชาวอเมริกันท้าการศึกษาผลกระทบและติดตามเฝ้าระวังเอลนีโญ (el
niño) และลานีญา(La Niña) ก็เลยเอาชายฝั่งทวีปอเมริกาเป็นหลักในการท้าวิจัย และเฝ้าระวังจึงให้
ความส้าคัญและอ้างอิง อ้างถึงรวมทั้งศึกษาผลกระทบได้ลึกมากกว่าทวีปเอเชีย )
ปกติลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้จะพัดอยู่เป็นประจ้าบริเวณเขตร้อนในซีกโลกใต้ (ระหว่างเส้นศูนย์
สูตรและละติจูด 30 องศาใต้) การไหลของกระแสน้้าโดยปกติจะเคลื่อนที่ตามทิศทางลม เป็นผลให้
กระแสน้้าหรือคลื่นเคลื่อนที่จากชายฝั่งประเทศเปรู มายังฝั่งแปซิฟิกตะวันตกหรือฝั่ง
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย คลื่นที่เคลื่อนที่มาใกล้ชายฝั่งประเทศอินโดนีเซียจะชะลอความเร็วลง เนื่องจากมี
แรงต้านจากฝั่ง แต่คลื่นที่อยู่กลางมหาสมุทรยังคงมีความเร็วมากกว่าจึงเคลื่อนที่ขึ้นมาหนุนหน้าคลื่นเดิม
ท้าให้ระดับน้้าทะเลบริเวณแปซิฟิกตะวันตกมีระดับสูงกว่าฝั่งแปซิฟิกตะวันออก ซึ่งผลจากการเคลื่อนที่
ของคลื่นดังกล่าวท้าให้สภาพอากาศบริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก (ประเทศ
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี) มีความชุ่มชื้น มีฝนตกชุก และในขณะที่ฝั่งตะวันออกของ
มหาสมุทรแปซิฟิก (ประเทศเปรู เอควาดอร์ ชิลี) มีความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้า เป็นผลจากกระแสน้้าเย็น
ข้างล่างที่อุดมด้วยแร่ธาตุอาหารปลาจะพัดขึ้นมาแทนที่ผิวน้้าอุ่นที่ถูกพัดพาไป ท้าให้บริเวณชายฝั่งเป็น
บริเวณที่เหมาะที่สุดส้าหรับการเจริญพันธุ์ของปลาทะเล เมื่อเกิดปรากฏการณ์ อากาศวิปริตผิดปกติ ซึ่งจะ
เริ่มเกิดในเดือนธันวาคม (หลังเทศกาลคริสต์มาสเล็กน้อย) หรือ ช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ (ดวงอาทิตย์
ส่องตั้งฉากกับผิวโลกที่ละติจูด 23.5 องศาใต้) ในพื้นที่ซีกโลกใต้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากกว่า
ปกติ ท้าให้มีการระเหยของน้้าในปริมาณมาก อากาศ (ลม) จากพื้นที่ใกล้ๆ ที่มีอุณหภูมิต่้ากว่า (ความกด
อากาศสูง) จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนเพื่อรักษาสมดุลของอากาศ ท้าให้ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดอยู่
บริเวณตะวันตกและตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้จะอ่อนก้าลังลงหรือพัดกลับทิศตรงกันข้าม ซึ่งจะ
มีผลก่อให้เกิดคลื่นมหาสมุทรพัดพาไปในทิศตะวันออกสวนกับทิศลมเดิม เมื่อคลื่นนี้พัดพาไปถึงชายฝั่ง
ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ (บริเวณประเทศเปรูใกล้กับเส้นศูนย์สูตร) ผิวน้้าทะเลที่อุ่นที่ถูกพัด
พามาด้วยคลื่นก็จะแทนที่กระแสน้้าเย็นที่พัดขึ้นมาจากใต้มหาสมุทรซึ่งมีอยู่เดิมในบริเวณนี้ กระบวนการ
ที่ผิวน้้าทะเลที่อุ่นพัดมาแทนที่กระแสน้้าเย็น เรียกว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño)
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา เอลนีโญ(el niño) ได้เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าใน
อดีต ดังนั้นประชาชนทั่วไปควรเรียนรู้และท้าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ดังกล่าว อย่างน้อยควรมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) และ ผลกระทบ ปัจจุบัน องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ท้า
รายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและผลการวิจัยจาก
แหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และศูนย์พยากรณ์ภูมิอากาศหลัก ๆ หลายศูนย์รวมทั้งหน่วยงานขององค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก มาเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมถึงผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจด้านนโยบายของรัฐได้ทราบ
ปัญหาที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) เพื่อวางแผนการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย ต่อไป
2. ความหมายของคาว่า เอลนีโญ (el niño)
ส้าหรับชาวเปรูจะหมายถึงกระแสน้้าอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งเปรูลงไปทางใต้ทุก ๆ 2 – 3 ปี หรือกว่า
นั้น โดย เมื่อก่อนเริ่มศตวรรษที่ 20 ชาวเปรูได้สังเกตเห็นครั้งแรก ประมาณปี ค.ศ. 1892 จึงมีการตั้งชื่อว่า
เอลนีโญ (el niño) เนื่องจากสภาวะอากาศวิปริตผิดปกติ เกิดจากอิทธิพลของกระแสน้้าอุ่นไหลไปปรากฏ
อยู่ตามชายฝั่งเปรูเป็นฤดู ๆ โดยเริ่มประมาณช่วงคริสต์มาส (ซึ่งปกติช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือจะเป็น
ช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้) กระแสน้้าอุ่นนี้จะไหลเข้าแทนที่กระแสน้้าเย็นที่อยู่ตามชายฝั่งเปรูนาน
ประมาณ 2 – 3 เดือน มีฝนตกในทะเลทรายชายฝั่ง กระแสน้้าอุ่นที่ปรากฏเป็นระยะ ๆ ตามชายฝั่งประเทศ
เปรูและเอกวาดอร์ อาจจะคงอยู่นานเกินกว่า 2 – 3 เดือน ซึ่งบางครั้งอาจจะยาวนานข้ามไปปีถัดไป ท้าให้
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งซึ่งเกี่ยวข้องกับปลา นกที่กินปลาเป็นอาหาร และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการประมงและเกษตรกรรม และเนื่องจากเอลนีโญ(el niño) ท้าให้มีฝนตกหนักทางเอกวาดอร์ใต้
และเปรูเหนือ เกิดความเสียหายในหลาย ๆ เมือง ตามปกติ บริเวณชายฝั่งประเทศเปรูซึ่งเป็นประเทศที่อยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ หรือทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ใกล้เส้น
ศูนย์สูตร จะมีกระแสน้้าเย็นใต้มหาสมุทรพัดขึ้นมายังผิวน้้า กระบวนการนี้คือการพัดขึ้นมาแทนที่ของ
กระแสน้้าเย็นจากใต้มหาสมุทรขึ้นมาตามบริเวณชายฝั่งอันเป็นผลเกิดจากลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ที่มี
ก้าลังแรงพัดขนานฝั่งบวกกับการหมุนรอบตัวเองของโลก ขณะที่กระแสลมบวกกับการหมุนของโลก
ผลักดันให้ผิวน้้าเบื้องบนที่อุ่นพัดห่างจากฝั่งไปกระแส น้้าเย็นข้างล่างที่อุดมด้วยแร่ธาตุอาหารส้าหรับ
แพลงก์ตอนพืชจะพัดขึ้นมาแทนที่ผิวน้้าอุ่นที่ถูกพัดพาไป บริเวณชายฝั่งที่มีกระแสน้้าเย็นพัดขึ้นมาแทนที่
จะเป็นบริเวณที่เหมาะที่สุดส้าหรับการเจริญพันธุ์ของปลาทะเล ทั่วโลกจะมีบริเวณแบบเดียวกันนีม้ ี
อยู่ 5 บริเวณใหญ่ๆ คือ
1. บริเวณชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (ชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา)
2. ชายฝั่งประเทศเปรู (ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้)
3. ชายฝั่งประเทศนามิเบีย (ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอัฟริกา)
4. ชายฝั่งประเทศโมริตาเนีย (ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอัฟริกา)
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5. ชายฝั่งประเทศโซมาเลีย (ชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกา)
ค้าจ้ากัดความสั้นๆ เกี่ยวกับเอลนีโญ(el niño) เกิดขึ้นมากมาย กลางทศวรรษ 2513 ได้ให้ความหมาย
ตั้งแต่ง่าย ๆ จนถึงซับซ้อนต่อมาในช่วงปลายทศวรรษ 2533 บทความและหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ได้ให้ความหมาย ของ เอลนีโญ (el niño) คือ ปรากฎการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้้าทะเลทางครึ่งซีกด้าน
ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะอุ่นกว่าปกติ ช่วงระยะ 12 ถึง 18 เดือน เป็นต้น เอลนีโญ(el
niño) ที่มีขนาดปานกลางหรือรุนแรงจะเกิดขึ้นไม่สม่้าเสมอ เฉลี่ยประมาณ 5 – 6 ปี ต่อครั้ง ค้าจ้ากัดความ
ของเอลนีโญ(el niño) แม้จะมีมากมายแต่ความหมาย แต่เป็นที่รับรู้และเข้าใจกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน ว่า
คือการที่น้าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อนอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติ
ซึ่งเกิดจากการอ่อนก้าลังลงของลมสินค้า (trade wind)
ลักษณะบางอย่างซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ เอลนีโญ(el niño) คือ









ผิวน้้าทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติในช่วงเวลานั้น
มีกระแสน้้าอุ่นที่ไหลลงทางใต้ไปตามชายฝั่งประเทศเปรู
ผิวน้้าทะเลทางด้านตะวันออก และตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ
ปรากฏตามชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์ และเปรูเหนือ (บางครั้งประเทศชิลี)
ความกดอากาศที่ระดับน้้าทะเล สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้าทะเล
ลมสินค้าที่พัดไปทางทิศตะวันตกบริเวณแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร อ่อนก้าลังลง
เกิดปรากฎการณ์ซ้าๆ แต่ช่วงเวลาที่เกิดไม่แน่นอน
ช่วงของปรากฎการณ์ แต่ละครั้งนาน 12 – 18 เดือน

3. เอลนีโญ(el niño) เกิดขึ้นอย่างไร
ปกติเหนือน่านน้้ามหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนหรือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรจะมีลมสินค้า
ตะวันออกพัดปกคลุมเป็นประจ้า ลมนี้จะพัดพาผิวหน้าน้้าทะเลที่อุ่นจากทางตะวันออก (บริเวณชายฝั่ง
ประเทศเอกวาดอร์ เปรู และชิลีตอนเหนือ) ไปสะสมอยู่ทางตะวันตก (ชายฝั่งอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย)
ท้าให้บรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวันตกมีความชื้นเนื่องจากขบวนการระเหยของน้้าทะเล (Glantz,
2001) และมีการก่อตัวของเมฆและฝนบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย รวมทั้งประเทศ
ต่าง ๆ ที่เป็นเกาะอยู่ในแปซิฟิกตะวันตก (รูปที่ 1)

5

แสดงสภาพปกติของทิศทางลม ระดับความสูงของน้้าในมหาสมุทรแปซิฟิก และสภาพอากาศ
บริเวณฝั่งตะวันออก และตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ปกติทางตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีการไหลขึ้นของกระแสน้้าเย็นระดับล่างขึ้นไปยังผิว
น้้าและท้าให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้ แต่เมื่อลมสินค้าตะวันออกมีก้าลังอ่อนกว่าปกติ
ลมที่พัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันออกของปาปัวนิวกินี (ปาปัวนิวกินี คือ เกาะที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร
ทางแปซิฟิกตะวันตกเหนือทวีปออสเตรเลีย) จะเปลี่ยนทิศทางจากตะวันออกเป็นตะวันตก ท้าให้เกิดคลื่น
ใต้ผิวน้้าพัดพาเอามวลน้้าอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณแปซิฟิกตะวันตกไปแทนที่น้าเย็นทางแปซิฟิกตะวันออก
เมื่อมวลน้้าอุ่นได้ถูกพัดพาไปถึงแปซิฟิกตะวันออก (บริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์) ก็จะรวมเข้ากับผิว
น้้า ท้าให้ผิวหน้าน้้าทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติ และน้้าอุ่นนี้จะค่อย ๆ แผ่ขยายพื้นทีไ่ ปทางตะวันออกถึง
ตอนกลางของมหาสมุทร ส่งผลให้บริเวณที่มีการก่อตัวของเมฆและฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของ
แปซิฟิกเปลี่ยนไปอยู่ที่บริเวณตอนกลางและตะวันออก (รูปที่ 2) จะเกิดขึ้นประมาณ 2 ครั้งในทุกๆ 10ปี
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รูปที่ 2 ปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) ท้าให้ระดับน้้าทะเล และสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปจาก
สภาพปกติ เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) มีความเชื่อมโยงกับความผันแปรของระบบอากาศใน
ซีกโลกใต้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าให้เกิดอุณหภูมิของน้้าทะเลสูงขึ้นเหมือนกัน และมี
ช่วงเวลาการเกิดที่ใกล้เคียงกัน
แปซิฟิกตะวันออกจึงมีฝนตกมากกว่าปกติ ในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อย
และเกิดความแห้งแล้ง การเกิดเอลนีโญ(el niño) ส่วนใหญ่น้าที่อุ่นผิดปกติจะมีปรากฏครั้งแรกบริเวณ
ชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์และเปรูในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม แต่เอลนีโญที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่จ้าเป็น
ว่าจะต้องเกิดเช่นนี้เสมอไปอาจจะแตกต่างไปจากรูปแบบดังกล่าวได้ เช่น เอลนีโญ(el niño) เมื่อปี พ.ศ.
2525 – 2526 อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเลบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้เริ่มอุ่นขึ้นช้ากว่ารูปแบบปกติหลายเดือน
(Glantz et al., 1987)
4. การเฝ้าระวัง ปรากฎการณ์เอลนีโญ ทาอย่างไร
จากปรากฎการณ์เอลนีโญ(el niño) ขนาดรุนแรงเมื่อปี 2525 – 2526 ท้าให้ประเทศ ต่างๆร่วมมือกัน
เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจวัดและวิจัยปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) โดยมีแผนศึกษาและวิจัยมหาสมุทรเขต
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ร้อนและบรรยากาศโลก (Tropical Ocean and Global Atmosphere – TOGA) ซึ่งได้ด้าเนินการระหว่างปี
2528 - 2537 ภายใต้แผนงานการวิจัยภูมิอากาศโลก จากการศึกษาและวิจัยของ TOGA พบว่า ปรากฏการณ์
เอลนีโญ(el niño) ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน ตรวจจับได้หลายวิธี รวมถึงจากดาวเทียม ทุ่นลอยที่อยู่กับ
ที่ ทุ่นลอยที่เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ระดับน้้าทะเล เป็นต้น ระบบการตรวจวัดเพื่อการวิจัยนี้ปัจจุบันได้เข้าสู่
ระบบการตรวจวัดภูมิอากาศทางภาคปฏิบัติแล้ว โดยข้อมูลจากระบบการตรวจวัดภูมิอากาศนี้ได้ใช้
ป้อนเข้าไปในแบบจ้าลองระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทรของโลกเพื่อท้าการคาดหมายเอลนีโญ ส่วน
แบบจ้าลองอื่น ๆ ได้ใช้ในการวิจัยเพื่อให้เข้าใจถึงเอลนีโญ(el niño) ได้ดีและมากยิ่งขึ้น ส้าหรับการ
คาดหมายนั้นมักจะใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ท้าการคาดหมายการเกิด
ปรากฏการณ์เอลนีโญ (el niño) เช่น ศูนย์พยากรณ์ภูมิอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา และหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยา ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
5. ความรุนแรงของเอลนีโญ (el niño) ขึ้นอยู่กับอะไร
จากการศึกษาของ Quinn et al. (1987, p.14453) กล่าวไว้ว่า “ปรากฏการณ์ยิ่งมีความรุนแรงมาก
เท่าไร ปริมาณความเสียหาย การถูกท้าลาย และมูลค่าความเสียหายยิ่งสูงมากเท่านั้น” นักวิทยาศาสตร์ได้
แบ่งระดับความรุนแรงของเอลนีโญ(el niño) ออกเป็น อ่อนมาก อ่อน ปานกลาง รุนแรง หรือรุนแรงมาก
ระดับความรุนแรงจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของมหาสมุทรกับผลกระทบที่เกิดขึ้นบนพื้น
ทวีปเข้าด้วย ดังนี้

ปีที่มีปรากฏการณ์ เอลนีโญ(el niño) รุนแรงมาก – ปริมาณฝนสูงมากที่สุด มีน้าท่วม และเกิดความเสียหาย
ในประเทศเปรู มีบางเดือนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกใต้ อุณหภูมิผิวน้้าทะเลบริเวณชายฝั่ง
สูงกว่าปกติมากกว่า 7 o ซ.
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ปีที่มีปรากฏการณ์ เอลนีโญ(el niño) รุนแรง – ปริมาณฝนสูงมาก มีน้าท่วมตามบริเวณชายฝั่ง มีรายงาน
ความเสียหายในประเทศเปรู มีหลายเดือนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกใต้ที่อุณหภูมิผิวน้้า
ทะเล ชายฝั่งสูงกว่าปกติ 3 – 5 o ซ.
ปีที่มีปรากฏการณ์ เอลนีโญ(el niño) ปานกลาง – ปริมาณฝนสูงกว่าปกติ มีน้าท่วมตามบริเวณชายฝั่ง ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศเปรูอยู่ในระดับต่้า โดยทั่ว ๆ ไปอุณหภูมิผิวน้้าทะเลบริเวณชายฝั่งในช่วงฤดูร้อน
และฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้จะสูงกว่าปกติ 2 – 3 o ซ.
ตัวชี้วัดความรุนแรงของเอลนีโญ(el niño) ที่ชัดเจน คือ อุณหภูมิผิวน้้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะทาง
ตะวันออกหรือตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร อุณหภูมิยิ่งสูงกว่าปกติมากเท่าไร ปรากฏการณ์ยิ่งรุนแรง
มากเท่านั้น จากรูปที่ 3 แสดงอุณหภูมิผิวน้้าทะเลที่ต่างจากปกติในช่วงเอลนีโญ(el niño) ที่รุนแรงมาก 2 ครั้ง
คือ เมื่อ พ.ศ. 2525 – 2526 และ พ.ศ. 2540 – 2541
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่น้ามาใช้ก้าหนดระดับความรุนแรงของเอลนีโญ (el niño) ซึ่งรวมถึง
ต้าแหน่งของแอ่งน้้าอุ่น (warm pool) ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร บริเวณพื้นผิวมหาสมุทรซึ่งปก
คลุมด้วยแอ่งน้้าอุ่นที่ผิดปกติ หรือความลึก (ปริมาตร) ของแอ่งน้้าอุ่นนั้น ยิ่งแอ่งน้้าอุ่นมีอาณาบริเวณกว้าง
และมีปริมาตรมากปรากฏการณ์จะยิ่งมีความรุนแรงเพราะจะมีความร้อนมหาศาลซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศ
เหนือบริเวณนั้น ในกรณี ปีที่มีปรากฏการณ์ เอลนีโญ(el niño) มีก้าลังอ่อนบริเวณน้้าอุ่นมักจะจ้ากัดวงแคบ
อยู่เพียงแค่ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาใต้ แต่กรณีเอลนีโญ(el niño) ขนาดรุนแรงบริเวณที่มีน้าอุ่นผิดปกติ
จะแผ่กว้างปกคลุมทั่วทั้งตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร
6. สถิติการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño)
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2543) มีปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้น 15 ครั้ง ดังนี้
พ.ศ.

ความรุนแรงของเอลนีโญ

พ.ศ.

ความรุนแรงของเอลนีโญ

2494

อ่อน

2520 – 2521

อ่อน

2496

อ่อน

2522 – 2523

อ่อน

2500 – 2502

รุนแรง

2525 – 2526

รุนแรง

2506

อ่อน

2529 – 2531

ปานกลาง
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2508 – 2509

ปานกลาง

2533 – 2536

รุนแรง

2511 – 2513

ปานกลาง

2537 – 2538

ปานกลาง

2515 – 2516

รุนแรง

2540 – 2541

รุนแรง

2519

อ่อน

แหล่งข้อมูล : CPC/NCEP/NOAA
7. ผลกระทบของเอลนีโญ(el niño) เหนือน่านน้าและชายฝั่ง
ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (el niño) การก่อตัวของเมฆและฝนเหนือน่านน้้าของแปซิฟิก
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะลดลง (Wright et al., 2528) ท้าให้มีความแห้งแล้งเกิดขึ้นที่นิวกินี
(Nicholls, 1974) และอินโดนีเซีย (Quinn et al., 2521) อีกทั้งบริเวณเขตร้อนของออสเตรเลีย (พื้นที่ทางตอน
เหนือ) มักจะเริ่มฤดูฝนล่าช้า (Nicholls, 2527) ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (el niño) เมฆและฝนจะ
ไปก่อตัวทางตะวันออกของแปซิฟิกเป็นส่วนมาก ท้าให้บริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขต
ศูนย์สูตร รวมทั้งประเทศเปรูและเอกวาดอร์มีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย (Rasmusson and Carpenter, 2525)
นอกจากพื้นที่บริเวณเขตร้อนแล้วเอลนีโญ(el niño) ยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความผิดปกติของ
ภูมิอากาศในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลด้วย เช่น ความแห้งแล้งทางตอนใต้ของอัฟริกา จากการศึกษาเอลนีโญ(el
niño) ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนักวิทยาศาสตร์พบว่าในฤดูร้อนซีกโลกใต้และฤดูหนาว ของซีกโลกเหนือ
รูปแบบของฝนและอุณหภูมิหลายพื้นที่ผิดไปจากปกติ เช่น บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของอัฟริกาและตอน
เหนือของประเทศบราซิลในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม แห้งแล้งผิดปกติ ขณะที่ทางตะวันตกของแคนาดา
อลาสก้า และตอนบนสุดของอเมริกาในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ ส่วนบางพื้นที่
บริเวณกึ่งเขตร้อนของอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ (บราซิลตอนใต้ถึงตอนกลางของอาร์เจนตินา) มีฝนมาก
ผิดปกติ (รูปที่ 4)
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นอกจากเอลนีโญ(el niño) จะมีผลกระทบต่อรูปแบบของฝนและอุณหภูมิแล้วยังมีอิทธิพลต่อการ
เกิดและการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนอีกด้วย โดยปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) ไม่เอื้ออ้านวยต่อการ
ก่อตัวและการพัฒนาของพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแอตแลนติก ท้าให้พายุหมุนเขตร้อนในบริเวณ
ดังกล่าวลดลง ในขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกามีพายุพัดผ่านมากขึ้น
ส่วนพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกที่มีการก่อตัวทางด้านตะวันออกของ
ประเทศฟิลิปปินส์มักมีเส้นทางเดินของพายุขึ้นไปทางเหนือมากกว่าที่จะเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกผ่าน
ประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้
8. ผลกระทบของเอลนีโญ(el niño) ต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย
จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนีโญ(el niño) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่า
composite percentile ของปริมาณฝน และ composite standardized ของอุณหภูมิในปีเอลนีโญ (el niño)
จากข้อมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน ในช่วงเวลา 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบว่า ในปีเอลนี
โญ(el niño) ปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่ต่้ากว่าปกติ (rainfall Index น้อยกว่า 50) โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และพบว่าเอลนีโญ(el niño) ขนาดปานกลางถึงรุนแรงมีผลกระทบท้าให้
ปริมาณฝนน้อยลงกว่าปกติมากขึ้น ส้าหรับอุณหภูมิ ปรากฏว่าอุณหภูมิ สูงกว่าปกติทุกฤดูในปีที่มีเอลนีโญ
(el niño) โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน และสูงกว่าปกติมากขึ้นในกรณีที่เอลนีโญ(el niño) มีขนาด
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ปานกลางถึงรุนแรง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝน ไม่สามารถหาข้อสรุป
เกี่ยวกับสภาวะฝนในปีเอลนีโญ(el niño) ได้ชัดเจน นั่นคือ ปริมาณฝนของประเทศไทยมีโอกาสเป็นไปได้
ทั้งสูงกว่าปกติและต่้ากว่าปกติหรืออาจกล่าวได้ว่าช่วงกลางและปลายฤดูฝนเป็นระยะที่เอลนีโญ(el niño)
มีผลกระทบต่อปริมาณฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน
จากผลการศึกษาพอสรุปได้กว้าง ๆ ว่าหากเกิดเอลนีโญ (el niño) ปริมาณฝนของประเทศไทยมี
แนวโน้มว่าจะน้อยลงกว่าปกติ โดยเฉพาะฤดูร้อนและต้นฤดูฝน ในขณะที่อุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่า
ปกติ เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เอลนีโญ(el niño) มีขนาดรุนแรง ผลกระทบดังกล่าวจะชัดเจนมาก

รูปที่ 5 เปรียบเทียบอุณหภูมิของน้้าทะเล ใน ภาวะเอลนีโญ(el niño) และภาวะลานีญา
9. รายงานเกี่ยวกับเอลนีโญ(el niño) ครั้งที่รุนแรง
9.1 สภาวะทั่วไปของเอลนีโญ(el niño) พ.ศ. 2540 – 2541
เมื่อปี พ.ศ. 2540 – 2541 ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) ที่รุนแรงที่สุดที่เคยมีการ
ตรวจวัดมา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีอุณหภูมิที่สูงกว่าทุกครั้ง เอลนีโญ(el niño) ครั้งนี้
พัฒนารวดเร็วมากทั่วทั้งตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนช่วงเดือน
เมษายนและพฤษภาคม 2540 และได้มีก้าลังแรงสูงที่สุดในเดือนมิถุนายน 2540 ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2540 เอลนีโญ(el niño) นี้มีก้าลังแรงยิ่งกว่าเอลนีโญ(el niño) ที่เกิดในปี พ.ศ. 2525 – 2526
โดยมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลที่สูงกว่าปกติทั่วทั้งตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิก 2 – 5 o ซ.
อุณหภูมิผิวน้้าทะเลสูงเกินกว่า 28 o ซ. ทั่วทั้งตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรโดยเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2540
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ตอนต้นเดือนพฤศจิกายน 2540 พื้นที่ผิวหน้าแอ่งน้้าอุ่นในแปซิฟิกมีอาณาบริเวณกว้าง
ขนาดประมาณ 1.5 เท่าของประเทศสหรัฐอเมริกา พอมาถึงต้นเดือนมกราคม 2541 ปริมาตรของ
บริเวณแอ่งน้้าอุ่นดังกล่าวลดลงไปประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แอ่งน้้าอุ่นจึงมีพลังงานมหาศาล
จนกระทั่งผลกระทบต่อรูปแบบของภูมิอากาศโลกยังคงปรากฏต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2541
ผลกระทบจากความร้อนของเอลนีโญ(el niño) นี้เป็นตัวการหลักที่ท้าให้อุณหภูมิผิวพื้นเฉลี่ยทั่ว
โลกในปี พ.ศ. 2540 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี (พ.ศ. 2503 – 2533) ประมาณ 0.44 oซ. และในปี 2541
พบว่าอุณหภูมิผิวพื้นโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยและสูงมากกว่าปี 2540 จึงนับว่าปี พ.ศ. 2541 เป็นปีที่ร้อน
ที่สุดในศตวรรษที่ 20
ส่วนทางฝังตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก เอลนีโญ(el niño) ท้าให้อากาศแห้งแล้งจนมี
ส่วนท้าให้เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันไฟหนาลอยไปปก
คลุมประเทศสิงคโปรและมาเลเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนสิงหาคม 2540

9.2 ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) ในปี พ.ศ. 2540
9.2.1 ภูมิภาคที่ได้รับความแห้งแล้ง
ตอนเหนือและตะวันออกของออสเตรเลีย ช่วงเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2540 บริเวณตอนเหนือ
และตะวันออกของทวีปมีฝนรวมต่้ากว่าค่าปกติ ท้าให้เกิดความแห้งแล้งทั่วบริเวณ ประกอบกับช่วง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ จึงก่อให้เกิดไฟ
ป่าขึ้นในบริเวณรัฐวิคตอเรียและนิวเซ้าต์เวลส์เป็นเวลาหลายสัปดาห์
ตอนใต้ของแอฟริกาตะวันตก มีฝนต่้ากว่าปกติตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกับฤดูฝนได้เริ่มช้ากว่า
ปกติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณที่ได้รับความแห้งแล้งมากโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนและปาปัวนิวกินี และได้เกิดไฟป่าใน
อินโดนีเซีย และรัฐซาราวัคของมาเลเซียตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงปลายปี 2540 บริเวณอื่น ๆ ที่ได้รับ
ความแห้งแล้งคือ ประเทศไทย บางส่วนของพม่า ลาว เขมรและเวียดนาม
สหรัฐอเมริกาตะวันออก แห้งแล้งช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม ต่อจากนั้นเป็นฤดูหนาวที่หนาวน้อย
อเมริกากลาง มีสภาพอากาศแล้งปกคลุมช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
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ตอนเหนือของอเมริกาใต้ มีอากาศร้อนและแห้งแล้งในช่วงครึ่งหลังของปี
9.2.2 ภูมิภาคที่ได้รับฝนมากหรือน้าท่วม
คาบสมุทรอินเดีย มีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเกือบตลอดจนถึงสิ้นปี บริเวณนี้ ได้แก่
ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เนปาลและศรีลังกา
อัฟริกาตะวันออก ได้รับฝนชุกมากในช่วงตุลาคม – ธันวาคม ท้าให้เกิดน้้าท่วมหนักโดยเฉพาะ
บริเวณประเทศเคนยา อูกานดา รวันดาและตอนเหนือของแทนซาเนีย
อเมริกาใต้ ตอนกลางและตอนใต้ของอเมริกาใต้ส่วนมากมีฝนสูงกว่าค่าปกติมากช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงสิ้นปี บางบริเวณของชิลีตอนกลางได้รับฝนภายใน 1 วัน เท่ากับปริมาณฝนรวมเฉลี่ยของทั้งปี และ
บริเวณชายฝั่งทางใต้ของเอควาดอร์และทางเหนือของเปรู ได้รับฝนชุกมากและก่อให้เกิดน้้าท่วมช่วง
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
อเมริกาเหนือ มีฝนตกชุกและเกิดน้้าท่วมเป็นบางบริเวณจากทางรัฐแคลิฟอร์เนียพาดไปทางตอนใต้
ของสหรัฐอเมริกาถึงบริเวณรัฐฟลอริดาในระยะครึ่งหลังของปี 2540
9.2.3 ผลกระทบที่มีต่อการเกิดพายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อน คือพายุที่ก่อตัวเหนือมหาสมุทรในเขตร้อน มีความรุนแรง 3 ระดับคือพายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อนและไต้ฝุ่น (ถ้าเกิดทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและในทะเลจีนใต้เรียก
ไต้ฝุ่น แต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือจะเรียกว่าพายุเฮอร์ริเคน)
มหาสมุทรแอตแลนติค เอลนีโญท้าให้พายุที่มีความรุนแรงระดับพายุโซนร้อนและพายุเฮอร์ริเคนที่เกิด
ทางเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติคมีจ้านวนลดลงค่อนข้างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2540 มีพายุโซนร้อน
เกิดขึ้น 7 ลูก (ปกติประมาณ 9 ลูก) และที่รุนแรงเป็นพายุเฮอร์ริเคนจ้านวน 3 ลูก (ปกติประมาณ 6 ลูก)
และโดยรวมแล้วพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในฤดูพายุหมุนเขตร้อนในแอตแลนติคเหนือ ปี 2540 เกิดขึ้น
เพียง 52 % ของค่าปกติเท่านั้น ผลกระทบของเอลนีโญต่อการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแอตแลน
ติคปรากฏชัดที่สุดระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม เมื่อมีเพียงจ้านวน 3 ลูก ที่ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงนี้
ด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เอลนีโญช่วยเอื้อต่อการก่อตัวพร้อมกับขยายพื้นที่ของการ
ก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ในปี 2540 ได้เกิดพายุโซน
ร้อนจ้านวน 17 ลูก (ปกติ 16 ลูก) ที่รุนแรงถึงระดับเป็นพายุเฮอร์ริเคนจ้านวน 9 ลูก (ปกติ 9 ลูก) และเป็น
พายุเฮอร์ริเคนที่รุนแรงมากจ้านวน 7 ลูก (ปกติ 5 ลูก) นอกจากนี้พื้นที่ที่เกิดพายุหมุนเขตร้อนได้แผ่ขยาย

14

กว้างออกไปจากปกติ โดยมีจ้านวน 4 ลูก ที่ได้ก่อตัวและเคลื่อนตัวทางตะวันตกของเส้นแวง 135 องศา
ตะวันตก และมีพายุเฮอร์ริเคนที่รุนแรงจ้านวน 2 ลูก ท้าความเสียหายให้กับทวีปอเมริกาเหนือ
ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ(ทวีปเอเชียรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) พายุหมุนเขตร้อน
ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ในปี 2540 มีรูปแบบและลักษณะที่ผิดปกติมาก โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของ
ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวคือ พายุมักจะมีเส้นทางการเคลื่อนตัวขึ้นไปในแนวทิศเหนือมากกว่าที่จะเคลื่อน
มาทางตะวันตกผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ จึงท้าให้พายุที่พัดผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเล
จีนใต้มีจ้านวนน้อยกว่าปกติมาก ขณะที่มีพายุไต้ฝุ่นจ้านวน 2 ลูกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าปกติใน
เดือนมิถุนายน ส้าหรับประเทศจีนฤดูพายุหมุนเขตร้อนเกิดล่าช้ามาก และเป็นกรณีที่เกิดได้น้อยที่มีพายุ
หมุนเขตร้อน (พายุไต้ฝุ่น “ลินดา”) เคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนและภาคใต้ของประเทศไทยในตอนต้น
เดือนพฤศจิกายน 2540 ซึ่งพายุลูกนี้ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางใต้ของ
เวียดนามเป็นอย่างมาก จากการที่จ้านวนพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์มีน้อย จึงท้าให้
ฟิลิปปินส์ประสบกับความแห้งแล้ง และยังส่งผลถึงประเทศใกล้เคียงเช่นเวียดนามและไทยด้วย เนื่องจาก
พายุที่เคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์จะมีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่เวียดนามและไทยได้ในเวลาต่อมา หลาย ๆ ลักษณะที่
กล่าวมาก็ได้เกิดขึ้นในช่วงปีเอลนีโญ 2525 – 2526 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้อย่างสูงว่ารูปแบบการ
เกิดของพายุหมุนเขตร้อนในปี 2540 เกี่ยวข้องกับการขยับตัวไปของการหมุนเวียนของอากาศในภูมิภาคนี้
ซึ่งสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เอลนีโญ
10. ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) ในปี พ.ศ. 2541 (ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม)
10.1 ภูมิภาคที่มีอุณหภูมิสูงหรือฝนน้อยกว่าปกติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม
เขมร มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและบรูไน มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติตลอดทั้งช่วง 3 เดือน พร้อมกับมีฝน
ต่้ากว่าค่าปกติบริเวณประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนและฟิลิปปินส์
ทวีปออสเตรเลีย บริเวณด้านตะวันออก ตะวันตก และบางพื้นที่ทางตอนกลางของออสเตรเลียได้รับ
ฝนต่้ากว่าค่าปกติค่อนข้างมากในช่วงมกราคม – มีนาคม ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้้าโดยเฉพาะตาม
บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
เอเชียตะวันออก ด้านตะวันออกของประเทศจีนต่อเนื่องถึงประเทศเกาหลีเหนือและใต้รวมทั้ง
ประเทศญี่ปุ่น มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
ตอนเหนือของอเมริกาใต้ มีอุณหภูมิสูงและฝนต่้ากว่าค่าปกติตลอดทั้งช่วง
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ตอนใต้ของแอฟริกาตะวันตก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม มีอุณหภูมิสูงและฝนต่้ากว่าค่าปกติ
เกาะมาดากัสการ์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม มีอุณหภูมิสูงและฝนต่้ากว่าค่าปกติ
ยุโรปตะวันตก มีอุณหภูมิสูงและฝนต่้ากว่าค่าปกติในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
10.2 ภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่าหรือฝนมากกว่าปกติ
อุรุกวัยและอาร์เจนตินา มีอุณหภูมิต่้ากว่าปกติและมีฝนตกหนักในประเทศอุรุกวัยต่อเนื่องถึงทาง
เหนือของอาร์เจนตินาในเดือนมกราคม ส่วนเดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิต่้าและฝนตกหนักทางเหนือของ
อาร์เจนตินา
สหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคมมีฝนตกหนักทางด้านตะวันออกลงไปถึงทางใต้ของประเทศ และ
ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม บริเวณฝนหนักได้เพิ่มพื้นที่ขึ้นคือ พาดจากทางตะวันตก ทางใต้ ไปถึงทาง
ตะวันออก
“ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (Southern Oscillation - SO)”
หมายถึง การที่บริเวณความกดอากาศที่ระดับน้้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีความสัมพันธ์เป็นส่วน
กลับกับบริเวณความกดอากาศที่ระดับน้้าทะเลในมหาสมุทรอินเดีย กล่าวคือ เมื่อความกดอากาศบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกใต้มีค่าสูง ความกดอากาศบริเวณมหาสมุทรอินเดียจากอัฟริกาถึงออสเตรเลียมักจะมีค่า
ต่้าและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน Quinn et. al. (2521) ชี้ให้เห็นว่าความผันแปรนี้เกิดจากการแลกเปลี่ยน
อากาศระหว่างความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อนในแปซิฟิกใต้ (South Pacific subtropical high) และความกด
อากาศต่้าแถบศูนย์สูตรบริเวณประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian equatorial low) กล่าวโดยสรุป จะเกิดการ
หมุนเวียนของอากาศจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่้าระหว่าง
มหาสมุทรทั้งสอง อุณหภูมิผิวน้้าทะเลที่สูงขึ้นผิดปกติ (เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ )จะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 ครั้งในทุกๆ 10ปี แม้ว่าช่วงห่างระหว่างการเกิดแต่ละครั้งจะไม่สม่้าเสมอก็ตาม การอุ่นขึ้นของ
น้้าทะเลบริเวณแปซิฟิกตะวันออก กับน้้าทะเลที่เย็นลงบริเวณใกล้ทวีปออสเตรเลีย จะกินเวลา
ประมาณ 12 เดือน โดยมักจะเริ่มประมาณช่วงต้นของปีและสิ้นสุดประมาณต้นปีถัดไป ส่วนในปีก่อนและ
หลังการเกิดเอลนีโญ(el niño)มักจะเป็นปีที่ผิวน้้าทะเลในแปซิฟิกตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรมี
อุณหภูมิที่เย็น
เนื่องจาก ปรากฏการณ์เอลนีโญ(el niño) มีความเชื่อมโยงกับความผันแปรของระบบอากาศใน
ซีกโลกใต้ เป็นปรากฏการณ์ที่ท้าให้เกิดอุณหภูมิของน้้าทะเลสูงขึ้นเหมือนกัน และมีชว่ งเวลาการเกิดที่
ใกล้เคียงกัน จึงเกิดค้าว่า “เอนโซ่ (ENSO; ENSO = EN + SO)” เป็นค้ารวมของเอลนีโญ(el niño) และ
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ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (El Nino/Southern Oscillation) เพราะว่าปรากฏการณ์ทั้งสอง
ที่กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด โดยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างปรากฏการณ์ใน
มหาสมุทรและบรรยากาศเข้าด้วยกัน กล่าวคือ เอลนีโญ(el niño) เป็น ปรากฏการณ์ที่เกิดในส่วนของ
มหาสมุทรและความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในส่วนของ
บรรยากาศ และได้เชื่อมโยงเป็นปรากฏการณ์เดียวกัน
ปัจจุบันนักอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ จะใช้ค้าว่าเอนโซ่ แทนค้าว่า เอลนีโญ(el niño) เนื่องจาก
ให้ความหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์มากกว่า แต่ค้าว่า เอลนีโญ(el niño) ก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยมาแต่ดั้งเดิม นักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกจะใช้ค้าว่าเอนโซ่ แทนค้า
ว่า เอลนีโญ (el niño) ได้มีการประชุมและมีข้อตกลงว่าให้มีการใช้ความกดอากาศที่ระดับน้้าทะเลที่เกาะ
ตาฮิติ (17 องศา 33 ลิปดา ใต้, 149 องศา 20 ลิปดา ตะวันตก) หมู่เกาะโซไซเอททิ (Society) เป็นตัวแทน
ของระบบความกดอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ และความกดอากาศที่ระดับน้้าทะเลที่เมืองดาร์
วิน (12 องศา 26 ลิปดา ใต้, 130 องศา 52 ลิปดา ตะวันออก) ประเทศออสเตรเลียเป็นตัวแทนระบบความ
กดอากาศบริเวณมหาสมุทรอินเดียและออสเตรเลีย และค่าของความแตกต่างระหว่างค่าที่สูงหรือต่้าจากค่า
ปกติ (pressure anomalies) ของความกดอากาศของเมืองทั้งสอง คือ ที่ตาฮิติหักลบกับที่ดาร์วิน จะถูกใช้ให้
เป็นดัชนีบอกถึงการผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (Southern Oscillation Index (SOI)) ซึ่งจะใช้ค่า
นี้เป็นสัญญาณบอกถึงการเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่ได้ตัวหนึ่ง โดยที่ถ้าค่าดัชนีนี้มีค่าเป็นลบก็ให้เฝ้าติดตาม
ว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่ หรือจะมีการอุ่นขึ้นของอุณหภูมิผิวน้้าทะเล (จะอุ่นขึ้นกว่าปีที่ไม่ใช่ปี
เอลนีโญ(el niño) 3 ถึง 7 องศาเซลเซียส)

รูปที่ 6 ระดับน้้าทะเลในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญา(La Niña) บริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทร
แปซิฟิก (ด้านซ้าย) และฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก (ด้านขวา) (เส้นทึบ เป็นระดับน้้าในสภาพปกติ
, เส้นประ เป็นระดับน้้า
ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญา(La Niña)

17

ค้าว่า ลานีญา (La Niña) เป็นภาษาเสปน แปลว่า เด็กหญิงตัวน้อย หมายถึงปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิ
ผิวน้้าทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกมีค่าต่้ากว่าปกติ เนื่องจากลม
สินค้าตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดอยู่เป็นประจ้าในแปซิฟิกเขตร้อนทางซีกโลกใต้ (ละติจูด 0-30 ใต้) มีก้าลังแรง
กว่าปกติ จึงพัดพาผิวน้้าทะเลที่อุ่นจากแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออก (บริเวณชายฝั่งเอควาดอร์ เปรูและชิลีตอน
เหนือ) มาสะสมอยู่ทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตก (บริเวณชายฝั่งอินโดนีเซียและออสเตรเลีย) มากยิ่งขึ้น ท้า
ให้ทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตกซึ่งแต่เดิมมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลและระดับน้้าทะเลสูงกว่าทางแปซิฟิกเขต
ร้อนตะวันออกอยู่แล้ว ยิ่งมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลและระดับน้้าทะเลสูงมากกว่าทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออก
ขึ้นไปอีก มีผลท้าให้ทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตกมีปริมาณฝนตกมากขึ้น ในขณะที่ทางแปซิฟิกเขตร้อน
ตะวันออกซึ่งเดิมมีความแห้งแล้งอยู่แล้ว จะมีความแห้งแล้งมากขึ้น ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญา(La
Niña) บริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะอุ่นกว่า และ น้้าทะเลชายฝั่ง ตะวันออกของมหาสมุทร
แปซิฟิก
ลานีญา(La Niña) มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันหลายชื่อ เช่น สภาวะตรงข้ามเอลนีโญ (anti–El Niño หรือ the
opposite of El Niño) สภาวะที่ไม่ใช่เอลนีโญ (non El Niño) ฤดูกาลที่อุณหภูมิผิวน้้าทะเลเย็น (season with
cold SSTs)หรือ น้องของเอลนีโญ (El Niño’s sister) เป็นต้น (Glantz, 2001) แต่ทั้งหมดไม่ว่าชื่อใดจะมี
ความหมายเดียวกัน คือ ปรากฏการณ์ที่กลับกันกับเอลนีโญ(el niño) กล่าวคือ อุณหภูมิผิวน้้าทะเลบริเวณ
ตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่้ากว่าปกติ เนื่องจากลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้มี
ก้าลังแรงมากกว่าปกติ พัดพาผิวน้้าทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปสะสมอยู่ทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น ท้าให้
บริเวณดังกล่าวซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลและระดับน้้าทะเลสูงกว่าทางตะวันออกอยู่แล้วยิ่งมีอุณหภูมิ
และระดับน้้าทะเลสูงขึ้นไปอีก ลานีญา(La Niña) เกิดขึ้นได้ทุก 5 – 6 ปี และปกติจะเกิดขึ้นนานประมาณ 1
ปี แต่บางครั้งอาจปรากฏอยู่ได้นานถึง 2 ปี
2. ลานีญา (La Niña) เกิดขึ้นได้อย่างไร ปกติลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนหรือ
แปซิฟิกเขตศูนย์สูตรจะพัดพาน้้าอุ่นจากทางตะวันออกของมหาสมุทรไปสะสมอยู่ทางตะวันตก ซึ่งท้าให้มี
การก่อตัวของเมฆและฝนบริเวณด้านตะวันตกของแปซิฟิกเขตร้อน ส่วนทางด้านแปซิฟิกตะวันออกหรือ
บริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์และเปรูมีการไหลขึ้นของน้้าเย็นระดับล่างขึ้นไปยังผิวน้้าซึ่งท้าให้บริเวณ
ดังกล่าวแห้งแล้ง สถานการณ์เช่นนี้เป็นลักษณะปกติเรา จึงเรียกว่าสภาวะปกติหรือสภาวะที่ไม่ใช่เอลนีโญ
(รูปที่ 1)
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แต่มีบ่อยครั้งที่สถานการณ์เช่นนี้ถูกมองว่าเป็นได้ทั้งสภาวะปกติและสภาวะลานีญา (La Niña) อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณารูปแบบของสภาวะลานีญา (La Niña) (รูปที่ 2)

ปรากฏการณ์ลานีญา(La Niña) จะมีความแตกต่างจากสภาวะปกติ (Glantz, 2001) คือ ลมสินค้า
ตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนมีกาลังแรงมากกว่าปกติและพัดพาผิวน้้า
ทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปสะสมอยู่ทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น ท้าให้บริเวณแปซิฟิกตะวันตก รวมทั้ง
บริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย ซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้้าทะเลสูงกว่าทางตะวันออกอยู่
แล้วยิ่งมีอุณหภูมิน้าทะเลสูงขึ้นไปอีก อุณหภูมิผิวน้้าทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้อากาศเหนือบริเวณดังกล่าวมี
การลอยตัวขึ้นและกลั่นตัวเป็นเมฆและฝน ส่วนแปซิฟิกตะวันออกนอกฝั่งประเทศเปรูและเอกวาดอร์นั้น
ขบวนการไหลขึ้นของน้้าเย็นระดับล่างไปสู่ผิวน้้า (upwelling) จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรง
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อุณหภูมิที่ผิวน้้าทะเลจึงลดลงต่้ากว่าปกติ เช่น ลานีญา (La Niña) ที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 – 2532 อุณหภูมิ
ผิวน้้าทะเลบริเวณดังกล่าวต่้ากว่าปกติประมาณ 4 oซ. (รูปที่ 3)

3. สถิติการเกิดปรากฏการณ์ลานีญา(La Niña)
ในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2543) มีปรากฏการณ์ลานีญา(La Niña) เกิดขึ้น 9 ครั้ง ดังนี้
พ.ศ.

ความรุนแรงของ
ลานีญา

พ.ศ.

ความรุนแรงของลานีญา

2497 - 2499

รุนแรง

2531 – 2532

รุนแรง

2507 – 2508

ปานกลาง

2538 – 2539

อ่อน

2513 – 2514

ปานกลาง

2541 – 2544



2516 – 2519

รุนแรง

2526 – 2527

อ่อน

2527 – 2528

อ่อน



รุนแรงในฤดูหนาว
พ.ศ. 2541 – 2542
และ 2542 – 2543
ปานกลางในช่วง พ.ศ.
2543 - 2544

แหล่งข้อมูล : CPC/NCEP/NOAA
4. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) เหนือน่านน้าและชายฝั่งทวีป
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ลานีญา(La Niña) เป็นสภาวะตรงข้ามของเอลนีโญ (el niño) ดังนั้นผลกระทบของลานีญาจึงตรง
ข้ามกับเอลนีโญ (el niño) กล่าวคือ อากาศร้อนชื้นลอยขึ้นและกลั่นตัวเป็นเมฆและฝนจ้านวนมากบริเวณ
แปซิฟิกตะวันตกเขตร้อนในช่วงปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) ท้าให้ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะมีฝนมากและมีน้าท่วม ขณะที่บริเวณแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออกมีฝนน้อยและ
แห้งแล้ง นอกจากพื้นที่ในบริเวณเขตร้อนจะได้รับผลกระทบแล้ว ปรากฏว่าลานีญา(La Niña) ยังมีอิทธิพล
ไปยังพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปด้วย โดยพบว่าแอฟริกาใต้มีแนวโน้มที่จะมีฝนมากกว่าปกติและมีความ
เสี่ยงต่ออุทกภัยมากขึ้น ขณะที่บริเวณตะวันออกของอัฟริกาและตอนใต้ของอเมริกาใต้มีฝนน้อยและเสี่ยง
ต่อการเกิดความแห้งแล้ง และในสหรัฐอเมริกาช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ลานีญา(La Niña) ทางตะวันตกเฉียง
ใต้ในช่วงปลายฤดูร้อนต่อเนื่องถึงฤดูหนาว บริเวณที่ราบตอนกลางของประเทศในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ
ทางตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูหนาวจะแห้งแล้งกว่าปกติ แต่บางพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกมีฝน
มากกว่าปกติในช่วงฤดูหนาว ส่วนผลกระทบของลานีญา(La Niña) ที่มีต่อรูปแบบของอุณหภูมิปรากฏว่า
ในช่วงลานีญา(La Niña) อุณหภูมิผิวพื้นบริเวณเขตร้อนโดยเฉลี่ยจะลดลง และมีแนวโน้มต่้ากว่าปกติ
ในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณประเทศญี่ปุ่นและ
เกาหลีมีอุณหภูมิต่้ากว่าปกติ ขณะที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรรวมถึงพื้นที่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียซึ่งเป็นฤดูร้อนของซีกโลกใต้มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ส่วนทางตอน
เหนือของสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องถึงตอนใต้ของแคนาดาซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวในซีกโลกเหนือท้าให้มีอากาศ
หนาวเย็นกว่าปกติ จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา(La Niña) ในช่วงฤดูหนาว
และฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ

จากผลงานวิจัยของ ดร. วิลเลียม เกรย์ แห่งมหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด พบว่า ลานีญา(La Niña) มี
ผลกระทบต่อพายุหมุนเขตร้อน โดยพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโกมีจ้านวนเพิ่ม
มากขึ้น และสหรัฐอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนมีโอกาสประสบกับพายุเฮอริเคนมากขึ้น
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5. ผลกระทบของลานีญา(La Niña) ต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิ และฝน ในประเทศไทย
จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนีโญ(el niño) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่า
composite percentile ของปริมาณฝน และ composite standardized ของอุณหภูมิในปีเอลนีโญ จากข้อมูล
ปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน ในช่วงเวลา 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง 2543 พบว่า ในปีลานีญา(La
Niña) ปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่สูงกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะที่
ลานีญา(La Niña) มีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกว่าช่วงอื่น และพบว่าในช่วงกลาง
และปลายฤดูฝนลานีญา(La Niña) มีผลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยไม่ชัดเจน ส้าหรับอุณหภูมิ
ปรากฏว่าลานีญา(La Niña) มีผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทยชัดเจน โดยทุกภาคของประเทศไทยมี
อุณหภูมิต่้ากว่าปกติทุกฤดู และพบว่าลานีญา(La Niña) ที่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝน
ของประเทศไทยสูงกว่าปกติมากขึ้น ขณะที่อุณหภูมิต่้ากว่าปกติมากขึ้น ลานีญา(La Niña) เกิดขึ้นได้ทุก 5
– 6 ปี และปกติจะ เกิดขึ้นนานประมาณ 1 ปี แต่บางครั้งอาจปรากฏอยู่ได้นานถึง 2 ปีและในช่วงที่ลานิญา
(La Niña) อ่อนก้าลังลงจะมีการปรับระบบอากาศ เพื่อเข้าสู่สภาวะอากาศปกติ เช่นความกดอากาศสูงจาก
จีนเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมตอนใต้มากๆท้าให้อุณหภูมิของอากาศลดลง อาจมีความกดอากาศต่้าก้าลังแรง
ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ท้าให้เกิดฝนตกหนักนอกฤดูฝนจนเกิดน้้าท่วมได้
อิทธิพลจากลานีญา (La Niña) ท้าให้เกิดลักษณะอากาศผิดปกติ เช่นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.
2531 มาเร็วกว่าปกติ เกิดฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง ปริมาณน้้าฝนในแต่ละวันมีเกณฑ์เฉลี่ยเพิ่มสูง
กว่าเกณฑ์ปกติ (200 มม./วัน) ในช่วงที่น่าจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง กลับมีปัจจัยท้าให้ฝนตกต่อเนื่องมากขึ้น
เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะภาคใต้ มีฝนตกชุกท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าล้นตลิ่ง น้้าป่าไหล
หลาก และดินโคลนถล่ม เช่น ที่ ต้าบล กะทูน อ้าเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิตถึง 700 ศพ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
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รูปที่ 5 แสดงอุณหภูมิ Bangkok March 2011 อิทธิพลจากลานีญา (La Niña) ท้าให้ประเทศไทยมีอากาศ
หนาวผิดปกติในช่วงวันที่14-20 มีนาคม 2554 อุณหภูมิต่้ากว่า 20 องศาเซลเซียส ทั้งๆทีเ่ ป็นฤดูร้อน และท้า
ให้เกิดหย่อมความกดอากาศก้าลังแรงปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นานเป็นสัปดาห์ ท้าให้ฝนตกหนักต่อเนื่อง
ทะเลมีคลื่นลมแรงจัดตั้งแต่วันที่ 26-31 มีนาคม 2554 ทั้งที่เป็นฤดูร้อนภาคใต้มีปริมาณฝนตกสูง ตั้งแต่ 400600 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าค่าปกติของเดือนมีนาคม ถึง 5 เท่า และยังสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของภาคใต้
ถึง 2 เท่า กล่าวคือในปี 2553 ภาคใต้ มีฝนสะสมตลอดทั้งปี เพียง 125.38 มิลลิเมตร แต่ปี 2554 ผ่านมาแค่ 3
เดือน มีฝนสะสมถึง 481.39 มิลลิเมตร และสูงกว่าค่าเฉลี่ยฝน 30 ปี กว่า 200 มิลลิเมตร จึงเป็นสาเหตุของน้้า
ท่วมฉับพลันในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ลงไป
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