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บทท่ี 13 
เอลนีโญ (El Nino) และลานีญา (La Nina) 

 
 

 เอลนีโญ (El Nino) และ ลานีญา (La NiNa) เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ทางสมุทรศาสตร ์มหีลกัฐานแสดงวา่เอลนีโญและลานีญาไดเ้กดิขึน้นานนบัพนัปีมาแลว้ ในชว่ง 

30 ปีที่ผ่านมา ได้มกีารลงทุนจ านวนมากในการตรวจวดัอากาศและการวจิยัเพื่อเพิม่พูนขดี

ความสามารถในการพยากรณ์ปรากฏการณ์น้ี ในระยะหลงัเอลนีโญและลานีญาได้เกิดขึ้น

บ่อยครัง้และมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรที่จะท าความเข้าใจกับ

ปรากฏการณ์ดงักล่าว อย่างไรกต็ามเมื่อไม่นานมาน้ีไดม้กีารศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างกนั

ของบรรยากาศและมหาสมทุรทีส่ลบัซบัซอ้นและจ านวนขอ้มลูอนัมหาศาลเขา้ไปในแบบจ าลอง

เพือ่ท าการพยากรณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 

  

1.  ปรากฏการณ์เอลนีโญ 
 

 เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีม่คีวามสมัพนัธร์ะหวา่งระบบภมูอิากาศกบัระบบ

สมุทรศาสตร์ เอลนีโญ มคีวามหมายแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มบุคคล ในภาษาสเปน ค าว่า  

เอลนีโญ (el nino) หมายถงึ เดก็ชายเลก็ ๆ แต่หากเขยีนน าดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ เอลนีโญ      

(El nino) หมายถงึ ทารกพระเยซูครสิต์ เน่ืองจากปรากฏการณ์น้ี มกัจะเกดิประมาณช่วง

ครสิต์มาส ส าหรบัชาวเปรูจะมคีวามหมายเพิม่เติม คือ หมายถึงกระแสน ้าอุ่นที่ไหลเลียบ

ชายฝ ัง่เปรลูงไปทางใต ้ทุก ๆ 2-3 ปีหรอืกว่านัน้ และไดต้ัง้ชื่อกระแสน ้าอุ่นน้ีว่า เอลนีโญ ก่อน

เริม่ศตวรรษที ่20 โดยเริม่รูจ้กัและสงัเกตเหน็ครัง้แรกประมาณปี ค.ศ. 1892 การทีต่ัง้ชื่อว่า 

เอลนีโญ เน่ืองจากมกีระแสน ้าอุ่นปรากฏอยู่ตามชายฝ ัง่เปรูเป็นฤดู ๆ โดยเริม่ประมาณช่วง

ครสิตม์าสโดยปรากฏการณ์น้ีจะยดืเยือ้ต่อไปอกีประมาณ 2-3 เดอืน หรอืช่วงฤดรูอ้นของซกี

โลกใต ้ 
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แม้ว่าที่ผ่านมาเอลนีโญจะมีความหมายมากมาย แต่ความหมายอนัเป็นที่รบัรู้และ

เขา้ใจกนัโดยทัว่ไปในปจัจุบนั คอื ภาวะทีผ่วิน ้าบรเิวณมหาสมุทรแปซฟิิกใตฝ้ ัง่ตะวนัออกใกล้

บรเิวณเสน้ศนูยส์ตูรมอีุณหภูมสิงูขึน้ผดิปกต ิ

 

1.1  การเกิดเอลนีโญ 

ในสภาวะปกตหิรอืในสภาวะทีไ่มไ่ดเ้กดิเอลนีโญ ลมสนิคา้ตะวนัออกเฉียงใตท้ีพ่ดั

ปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนในซีกโลกใต้ จะพดัพาน ้าอุ่นจากทางตะวนัออก

มหาสมุทรไปสะสมอยู่ทางตะวนัตก (ดา้นเอเชยี ออสเตรเลยีและอนิโดนีเซยี) บรเิวณตะวนัตก

ของมหาสมุทรแปซฟิิกเขตรอ้นจงึมอีุณภูมสิงู ซึง่มผีลต่อบรรยากาศเหนือบรเิวณดงักล่าว โดย

ท าใหม้กีารกลัน่ตวัเป็นเมฆและฝนมากขึน้ สว่นทางแปซฟิิกตะวนัออก (ประเทศเอกวาดอร ์ชลิี

และแปรู) จะมกีารไหลขึน้ของน ้าเยน็ระดบัล่างไปสู่ผวิน ้า(Upwelling)ท าใหอุ้ณหภูมผิวิน ้าต ่า 

และสง่ผลใหบ้รเิวณแปซฟิิกตะวนัออก เกดิความแหง้แลง้ 

ส าหรบัในช่วงเกดิปรากฎการณ์เอลนิโญ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

การเคลื่อนทีข่องกระแสน ้าอุ่นฝ ัง่ตะวนัออกของมหาสมุทรแปซฟิิก (ตามแนวชายฝ ัง่ตะวนัตก

ของทวปีอเมรกิาใต้) ท าใหน้ ้าทะเลบรเิวณตอนกลางและชายฝ ัง่ดา้นตะวนัออกของมหาสมุทร

แปซิฟิกอุ่นขึ้นผดิปกติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศในบรเิวณมหาสมุทร

แปซฟิิกฝ ัง่ตะวนัตก (ประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี บรไูนและออสเตรเลยี) กบัความกดอากาศ

ในบรเิวณมหาสมุทรแปซฟิิกฝ ัง่ตะวนัออก (ประเทศเอกวาดอร ์เปร ูและชลิี) ซึง่ปกตแิลว้ความ

กดอากาศฝ ัง่ตะวนัออกจะสูงกว่าฝ ัง่ตะวนัตก แต่ในปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ความกด

อากาศฝ ัง่ตะวนัตกจะสงูกว่าฝ ัง่ตะวนัออก เน่ืองจากการอ่อนก าลงัของลมสนิคา้ท าใหเ้กดิคลื่น

ใตน้ ้าพดัพาเอามวลน ้าอุ่นทีส่ะสมในฝ ัง่ตะวนัตกเขา้ไปแทนทีน่ ้าเยน็ในฝ ัง่ตะวนัออก ท าใหผ้วิ

น ้าบรเิวณแปซฟิิกตะวนัออกอุ่นขึน้ จงึเกดิเป็นบรเิวณความกดอากาศต ่า สง่ผลใหม้ปีรมิาณฝน

ตกเพิม่มากขึน้ ขณะทีแ่ปซฟิิกฝ ัง่ตะวนัตก เกดิความแหง้แลง้ 
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รปูท่ี 13.1 สภาวะปกตจิะมฝีนตกดา้นฝ ัง่ตะวนัตกของมหาสมทุรแปซฟิิก ขณะทีท่างตะวนัออก

ของแปซฟิิกเขตศนูยส์ตูรมกีารไหลขึน้ของน ้าเยน็จากระดบัล่างขึน้ไปยงัผวิน ้า จาก

อทิธพิลของกระแสน ้าเยน็ท าใหท้างตะวนัออกมภีาวะอากาศแหง้แลง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 13.2 สภาวะเอลนีโญ ฝนจะตกมากทางตอนกลางและฝ ัง่ตะวนัออกของมหาสมุทร

แปซฟิิก เขตศูนยส์ูตร การไหลขึน้ของน ้าเยน็จากระดบัล่างขึน้ไปยงัผวิน ้าน้อยลง 

ทางดา้นตะวนัตกเกดิความแหง้แลง้ 
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รปูท่ี 13.3 ลกัษณะอากาศในสภาวะปกต ิและสภาวะเอลนีโญ 

(a)  ลกัษณะอากาศในสภาวะปกต ิ

(b)  ลกัษณะอากาศในสภาวะเอลนีโญ 

 

 Walker ไดศ้กึษาการพดัของลมสนิคา้ในมหาสมุทรแปซฟิิกและไดเ้สนอรูปแบบการ

พดัของลมสนิคา้ (Trade wind) ไวว้่า การหมุนเวยีนอากาศในแนวดิง่ตามทศิตะวนัออก-

ตะวนัตกในมหาสมุทรแปซฟิิก มลีมสนิคา้พดัจากทศิตะวนัออกไปทศิตะวนัตก เรยีกว่า วฏัจกัร

ลมของของวอลเกอร ์(Walker circulation) ปกตแิลว้ในมหาสมุทรแปซฟิิกบรเิวณระหว่างเสน้

ศนูยส์ตูรถงึละตจิดู 30 องศาใตจ้ะมลีมสนิคา้ตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัประจ า ลมน้ีจะพดัพาผวิหน้า

น ้าทะเลทีอุ่่นกวา่จากดา้นตะวนัออกไปสะสมทางดา้นตะวนัตก(แถบชายฝ ัง่ประเทศอนิโดนีเซยี

และออสเตรเลีย) ท าให้ฝ ัง่ด้านตะวนัตกมคีวามชื้นและก่อตวัเป็นเมฆฝน แต่ในบางครัง้ลม

สินค้าดังกล่าวอาจอ่อนก าลังลงหรือพดักลับในทิศทางตรงข้าม ซึ่งส่งผลให้กระแสน ้ าใน

มหาสมุทรแปซฟิิก ไหลยอ้นกลบัไปทางดา้นตะวนัออก (สวนกลบัทศิทางลมเดมิในภาวะปกติ) 

กระแสน ้าทีไ่หลมาจากทางดา้นตะวนัตกน้ี จะมคีุณสมบตัอุิ่นกว่าฝ ัง่ตะวนัออก เมื่อไหลมาถงึ
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ฝ ัง่ตะวนัออก (ประเทศเปร ู เอกวาดอร ์ใกลเ้สน้ศูนยส์ตูร) กระแสน ้าทีอุ่่นกว่าจะเขา้ไปแทนที่

กระแสน ้าเยน็ซึ่งไหลอยู่เดมิ ส่งผลใหผ้วิน ้าทะเลในบรเิวณฝ ัง่ตะวนัออกมอุีณหภูมสิูงขึน้กว่า

ปกต ิภาวะน ้าอุ่นซึง่หนาเพิม่ขึน้ปกคลุมพืน้ผวิขา้งบนยงักดทบัระดบัเทอรโ์มไคลน์ ซึง่เป็นแนว

เขตปะทะระหว่างน ้าอุ่นบนพืน้ผวิมหาสมุทรกบัน ้าเยน็ที่อยู่เบื้องล่างใหจ้มลกึลงไป ในภาวะ

ปกตเิสน้เทอรโ์มไคลน์จะอยูใ่กลก้บัพืน้ผวิน ้า ฝ ัง่ตะวนัตกจะใกลผ้วิพืน้มากกวา่ฝ ัง่ตะวนัออก 

 การไหลยอ้นกลบัทศิทางเดมิของกระแสน ้าน้ีมกัเกดิในช่วงเดอืนธนัวาคม-มนีาคมซึ่ง

เป็นฤดูร้อนของซีกโลกใต้ ในบริเวณชายฝ ัง่ประเทศเอกวาดอร์และเปรู มกัพบในเดือน

กุมภาพนัธห์รอืมนีาคม โดยการเกดิขึน้แต่ละครัง้อาจจะแตกต่างไปจากรูปแบบปกตทิีก่ล่าวน้ี

ได ้และมรีะยะเวลาการเกดินานประมาณ 2-3 เดอืน หรอือาจเกดินาน 12-18 เดอืนต่อครัง้ มี

รอบการเกดิประมาณทุก ๆ 2-3 ปีต่อครัง้ แต่เอลนีโญทีม่ขีนาดปานกลางหรอืรุนแรงมกัจะ

เกดิขึน้ไมส่ม ่าเสมอเฉลีย่ประมาณ 5-6 ปีต่อครัง้ 

 ในปีทีเ่กดิเอลนีโญบรเิวณความกดอากาศสงูและบรเิวณแนวอากาศยกตวัจะเคลื่อนตวั

จากบริเวณอินโดนีเซีย-ออสเตรเลียไปยงับริเวณตอนกลางและตะวนัออกของมหาสมุทร

แปซฟิิก โดยมอีากาศจมตวัหรอืแหง้แลง้เหนือบรเิวณทวปีออสเตรเลยี เอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้แอฟรกิา และมหาสมุทรอนิเดยีเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมผิวิน ้าทะเลส่งผลต่อ

อตัราการระเหยและการเกิดฝน  ส่งผลให้บรเิวณมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวนัออกมี

ปรมิาณน ้าฝนมาก ขณะทีม่หาสมุทรแปซฟิิกตะวนัตกปรมิาณน ้าฝนลดลงมาก 

ในสภาวะที่ไม่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญบรเิวณชายฝ ัง่ประเทศเปรูจะมกีระแสน ้า

เยน็ฮมัโบลท์ ไหลผุดจากใต้มหาสมุทรขึน้สู่ผวิน ้า ซึ่งเป็นกระบวนการไหลขึน้มาแทนที่ของ

กระแสน ้าเยน็จากใตม้หาสมุทร โดยไดร้บัอทิธพิลจากลมสนิคา้ตะวนัออกเฉียงใตท้ีม่กี าลงัแรง

พดัขนานฝ ัง่และการหมนุรอบตวัของโลก ท าใหเ้กดิการผลกัดนัผวิน ้าเบือ้งบนทีอุ่่นพดัหา่งจาก

ฝ ัง่ไป น ้าเยน็ขา้งล่างทีอุ่ดมดว้นแร่ธาตุอาหารปลาจะไหลขึน้มาแทนทีผ่วิน ้าอุ่นทีถู่กพดัพาไป 

บรเิวณชายฝ ัง่ทีม่กีระแสน ้าเยน็ไหลขึน้มาแทนทีจ่งึเป็นบรเิวณทีเ่หมาะทีสุ่ดส าหรบัการเจริญ

พนัธุ์ของปลาทะเล แต่ในภาคพืน้ทวปีอาจมภีาวะความแหง้แลง้เน่ืองจากอทิธพิลของกระแส  

น ้าเยน็ 
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รปูท่ี 13.4 ภาพตดัขวาง แสดงวฎัจกัรลมของวอลเกอร ์(Walker circulation) 

(a) รปูแบบของปีทีไ่มใ่ชเ่อลนีโญ (หมายความรวมถงึสภาวะปกตแิละ
ลานีญา) 

(b) รปูแบบของปีเอลนีโญ 
ท่ีมา : Glantz, 2001 
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1.2  ขนาดของเอลนีโญ  

การก าหนดขนาดความรนุแรงของเอลนีโญ ใชด้ชันีชีว้ดัทีส่ าคญัและชดัเจนทีส่ดุ 

2 ดชันี คอื 

1) พจิารณาจากผลต่างของระดบัอุณหภูมผิวิน ้าทะเลฝ ัง่ตะวนัออกเปรยีบเทยีบ

กบัฝ ัง่ตะวนัตก หรอืใชค้่าผลต่างจากค่าความกดอากาศ โดยใชค้่าทีต่รวจวดัจากสถานีตรวจ

อากาศดารว์นิ (Darwin) ประเทศออสเตรเลยีเปรยีบเทยีบกบัสถานีตรวจอากาศตาฮติ ิประเทศ

ตาฮติ ิ(Tahiti) เมื่อเกดิปรากฏการณ์เอลนีโญค่าอุณหภูมนิ ้าทะเลฝ ัง่ตะวนัออก(สถานีตรวจ

อากาศตาฮิติ) จะสูงกว่าฝ ัง่ตะวนัตก(สถานีตรวจอากาศดาร์วิน) การเพิ่มสูงขึ้นของระดบั

อุณหภูมผิวิน ้าทะเลทางตะวนัออกหรอืตอนกลางเขตศูนยส์ตูรของมหาสมุทรแปซฟิิก ถา้ระดบั

อุณหภูมิยิ่งเพิ่มสูงกว่าระดบัปกติมากเท่าไรปรากฏการณ์ยิ่งรุนแรงมากขึ้นปริมาณความ

เสยีหายและมลูคา่ความเสยีหายยิง่สงูมากตามไปดว้ย 

2) พจิารณาจากผลต่างของความกดอากาศ 2 สถานีไดแ้ก่ สถานีตรวจอากาศ

ตาฮติกิบัสถานีตรวจดารว์นิ ในภาวะปกตฝิ ัง่ดา้นตะวนัตกจะมภีาวะความกดอากาศต ่ากว่าฝ ัง่

ตะวนัออก เมื่อเกดิปรากฏเอลนีโญค่าความกดอากาศที่เมอืงดารว์นิจะมคี่ามากกว่าที่ตาฮติ ิ

หรือค่าติดลบ ถ้าระดับความกดอากาศยิ่งต่างจากระดับปกติหรือมีค่าติดลบมาก เท่าไร

ปรากฏการณ์ยิง่รุน่แรงมากขึน้ 

ขนาดของเอลนีโญก าหนดระดบัความรุนแรงเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ อ่อนมาก อ่อน 

ปานกลาง รุนแรง หรือรุนแรงมาก อย่างไรก็ตามระดบัความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อการ

เปลีย่นแปลงทางกายภาพของมหาสมทุรกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้บนพืน้ทวปี ม ี3 ระดบั ดงัน้ี 

1) ขนาดปานกลาง อุณหภูมผิวิน ้าทะเลโดยทัว่ไปบรเิวณชายฝ ัง่ดา้นตะวนัออก

ของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตซีกโลกใต้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงสูงกว่าปกติประมาณ       

2 - 3°ซ. หรอืปรมิาณฝนสงูกว่าปกติ มนี ้าท่วมตามบรเิวณชายฝ ัง่ทวปีอเมรกิาใต ้ความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ยงัถอืวา่อยูใ่นระดบัต ่า 

2) ขนาดรุนแรง อุณหภูมิผิวน ้ าทะเลบริเวณชายฝ ัง่ด้านตะวันออกของ

มหาสมุทรแปซฟิิกเขตซกีโลกใตใ้นช่วงฤดรูอ้นและฤดใูบไมร้ว่งสงูกว่าประมาณ 3-5 °ซ. และ
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คงระดบัต่อไปอกีเป็นเวลาหลายเดอืน หรอืปรมิาณฝนสูงกว่าปกตมิาก มนี ้าท่วมตามบรเิวณ

ชายฝ ัง่อเมรกิาใต ้เกดิความเสยีหายต่อพชืผลทางการเกษตร  

3) ขนาดรุนแรงมาก อุณหภูมิผิวน ้ าทะเลบริเวณชายฝ ัง่ด้านตะวนัออกของ

มหาสมุทรแปซฟิิกเขตซกีโลกใตใ้นชว่งฤดรูอ้นและฤดใูบไมร่ว่งสงูกวา่ปกตมิากกว่า 7 °ซ. และ

มหีลายเดอืนทีร่ะดบัอุณหภูมสิงูกว่า 7°ซ. หรอืมปีรมิาณฝนสงูกว่าค่าปกตมิาก มนี ้าท่วมและ

เกิดความเสียหายอย่างหนักในประเทศแถบชายฝ ัง่ในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ แปรู ชิล ี

อารเ์จนตนิา เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมปีจัจยัอื่นที่น ามาใช้ก าหนดขนาดของเอลนีโญ ได้แก่ ต าแหน่ง 

ขนาดพืน้ทีค่รอบคลุมของแอ่งน ้าอุ่น (Warm pool) ในมหาสมุทรแปซฟิิกเขตศูนยส์ตูร บรเิวณ

พืน้ผวิมหาสมุทรซึ่งปกคลุมดว้ยแอ่งน ้าอุ่นทีผ่ดิปกตหิรอืมรีะดบัความลกึมาก (ปรมิาตร) และ

ครอบคลุมบรเิวณกวา้งมากปรากฏการณ์เอลนิโญทีเ่กดิขึน้จะยิง่ทวคีวามรุนแรง เพราะมคีวาม

รอ้นมหาศาลสะสมในมหาสมุทรซึ่งจะมผีลต่อบรรยากาศของอเมรกิาใต้ แต่กรณีเอลนีโญมี

ก าลงัอ่อนบรเิวณน ้าอุ่นมกัจะจ ากดัวงแคบอยู่เพยีงแค่ชายฝ ัง่ตะวนัตกของอเมรกิาใต ้แต่กรณี

เอลนีโญมีขนาดรุนแรงบริเวณที่มีน ้ าอุ่นผิดปกติจะแผ่กว้างปกคลุมทัว่ทัง้ตอนกลางและ

ตะวนัออกของมหาสมทุรแปซฟิิกเขตศนูยส์ตูร 

การติดตามภาวะเอลนีโญอยู่ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ 

แผนงานมหาสมุทรเขตรอ้นและบรรยากาศโลก (Tropical Ocean and Global Atmosphere – 

TOGA) ซึง่ไดด้ าเนินการระหวา่ง พ.ศ.2528-2537 ภายใตแ้ผนงานการวจิยัภูมอิากาศโลก เพื่อ

ตดิตาม ตรวจวดัและวจิยัปรากฏการณ์เอลนีโญ จากการศกึษาและวจิยัของ TOGA พบว่า 

ปรากฏการณ์เอลนีโญในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสามารถติดตามเพื่อพยากรณ์และระบุ

ภาวการณ์ขนาดความรุนแรง เครื่องมอืต่าง ๆ หลายวธิไีดแ้ก่ ขอ้มลูจากดาวเทยีม ทุ่นลอยใน

มหาสมุทรทัง้แบบอยู่กบัที่และแบบเคลื่อนที่ การวิเคราะห์อุณหภูมริะดบัน ้าทะเล เป็นต้น 

ระบบการตรวจวดัเพือ่การวจิยัน้ีปจัจุบนัไดเ้ขา้สูร่ะบบการตรวจวดัภูมอิากาศในภาคปฏบิตังิาน

จรงิแล้ว โดยขอ้มูลที่ได้จากระบบการตรวจวดัภูมอิากาศจะน าเขา้ไปในแบบจ าลองระหว่าง

บรรยากาศและมหาสมุทรของโลกเพื่อการคาดหมายเอลนีโญ ร่วมกบัการใชแ้บบจ าลองทาง
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คณิตศาสตรซ์ึง่ปจัจุบนัมหีลายหน่วยงานทีค่าดหมายการเกดิปรากฏการณ์เอลนีโญ เช่น ศูนย์

พยากรณ์ภูมอิากาศ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และหน่วยงานอุตนิิยมวทิยา ประเทศญีปุ่น่ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามการเกดิเอลนีโญ มปีจัจยัที่เกื้อหนุนใหเ้กดิขึน้หลายปจัจยั ได้แก่ 

ความผนัแปรของกระแสลมในมหาสมุทรแปซฟิิก ความผนัผวนของกระแสลมในบรรยากาศชัน้

สเตรโตสเฟียร์ เน่ืองจากลมระดบัสูงที่ก่อตวัในชัน้สเตรโตสเฟียร์จะพดัแรงขนานไปกบัเส้น

ศูนย์สูตรและส่งผลต่อคาบการอุ่นขึน้และการเยน็ตวัลงของพื้นผวิน ้าทะเล และยงัเป็นปจัจยั

หน่ึงที่เอื้อให้เกิดพายุหมุนเขตร้อน และการเปลี่ยนแปลงจุดดบับนดวงอาทิตย์  โดยพบว่า 

ความถีข่องการเกดิเอลนีโญเพิม่มากขึน้เมื่อมจีุดดบับนดวงอาทติยน้์อยลง จากปจัจยัต่าง ๆ ที่

กล่าวมาขา้งตน้นัน้การเกดิเอลนีโญน่าจะเป็นผลรวมเน่ืองจากปจัจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีมาเกือ้หนุน

กนัทัง้ปจัจยัทางดา้นบรรยากาศ มหาสมทุร และธรณฟิีสกิส ์

 

1.3  ผลกระทบของเอลนีโญ 

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ก่อให้เกดิความเสยีหายทัง้ดา้นชวีติและ

ทรพัยส์นิมมีานานแลว้ โดยมบีนัทกึไวต้ัง้แต่ พ.ศ. 2343 ตามค าบอกเล่าของชาวประมงชายฝ ัง่

ของประเทศเปรู โดยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และเกดิภยัธรรมชาต ิไดแ้ก่ การ

ฟอกขาวของปะการงั ท าใหส้ตัวท์ะเลหลายชนิดขาดแหล่งอาหารและเสยีชวีติเน่ืองจากปรบัตวั

ไม่ทนั สตัว์หลายชนิดหายไปจากทอ้งถิน่ เช่น ปลาหมกึสควคิ ปลาแอนโชว ีนกเหยี่ยว และ

นกฟรเิกท เป็นต้น ส่วนภยัธรรมชาต ิไดแ้ก่ มปีรมิาณน ้าฝนตกมากกว่าปกตจินเกดิอุทกภยั

หรอืเกดิความแหง้แลง้อยา่งรุนแรง ซึง่ระดบัผลกระทบขึน้อยูก่บัพืน้ที ่

ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ การก่อตัวของเมฆและฝนเหนือน่านน ้ า

บรเิวณเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้จะลดลงและจะขยบัไปทางตะวนัออกท าใหบ้รเิวณตอนกลาง

และตะวนัออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร รวมทัง้ประเทศเปรูและเอกวาดอร์มีปริมาณฝน

มากกว่าค่าเฉลีย่ ขณะทีม่คีวามแหง้แลง้เกดิขึน้ทีนิ่วกนีิและอนิโดนีเซยี อกีทัง้บรเิวณเขตรอ้น

ของออสเตรเลยี (พืน้ที่ทางตอนเหนือ) มกัจะเริม่ฤดูฝนล่าช้า นอกจากพืน้ที่บรเิวณเขตรอ้น

แล้วเอลนีโญยงัมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความผิดปกติของภูมิอากาศในพื้นที่ซึ่งอยู่

หา่งไกลดว้ย เช่น ความแหง้แลง้ทางตอนใตข้องแอฟรกิา จากการศกึษาเอลนีโญทีเ่คยเกดิขึน้
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ในอดตี นักวทิยาศาสตรพ์บว่าในฤดูหนาวและฤดูรอ้นซกีโลกเหนือ (ระหว่างเดอืนธนัวาคม- 

กุมภาพนัธ ์และ เดอืนมถุินายน-สงิหาคม)  รปูแบบของฝนและอุณหภูมหิลายพืน้ทีผ่ดิไปจาก

ปกต ิเชน่ ในฤดหูนาวบรเิวณตะวนัออกเฉียงใตข้องแอฟรกิาและตอนเหนือของประเทศบราซลิ

แห้งแล้งผดิปกติ ขณะที่ทางตะวนัตกของแคนาดา อลาสก้า และตอนบนสุดของอเมรกิามี

อุณหภูมสิงูผดิปกต ิสว่นบางพืน้ทีบ่รเิวณกึง่เขตรอ้นของอเมรกิาเหนือ และอเมรกิาใต ้(บราซลิ

ตอนใตถ้งึตอนกลางของอารเ์จนตนิา)มฝีนมากผดิปกต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี  13.5 รปูแบบของฝนและอุณหภมูทิีผ่ดิปกตใินปีเอลนีโญ 

ท่ีมา : CPC/NCEP/NOAA 
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นอกจากเอลนีโญจะมผีลกระทบต่อรปูแบบของฝนและอุณหภูมแิลว้ยงัมอีทิธพิล

ต่อการเกิดและการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนอีกด้วย โดยปรากฏการณ์เอลนีโญไม่

เอือ้อ านวยต่อการก่อตวัและการพฒันาของพายุหมุนเขตรอ้นในมหาสมุทรแอตแลนตกิ ท าให้

พายุหมุนเขตร้อนในบริเวณดงักล่าวน้ีลดลง ในขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศ

เมก็ซโิกและสหรฐัอเมรกิามพีายุพดัผ่านมากขึน้ ส่วนพายุหมุนเขตรอ้นในมหาสมุทรแปซฟิิก

เหนือดา้นตะวนัตกที่มกีารก่อตวัทางดา้นตะวนัออกของประเทศฟิลปิปินส์ มกัมเีสน้ทางเดนิ

ของพายุขึ้นไปทางเหนือมากกว่าที่จะเคลื่อนตวัมาทางตะวนัตกผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่

ทะเลจนีใต ้

 

1.4  ผลกระทบของเอลนีโญต่อปริมาณฝนและอณุหภมิูในประเทศไทย 

จากการศกึษาสภาวะฝนและอุณหภูมขิองประเทศไทยในปีเอลนีโญของมนัทนา   

พฤกษะวนัและนงคน์าถ   อู่ประสทิธวิงศ ์(2545) โดยใชว้ธิวีเิคราะหค์่า composite percentile 

ของปรมิาณฝน และ composite standardized ของอุณหภูมใินปีเอลนีโญ จากขอ้มลูปรมิาณ

ฝนและอุณหภูมริายเดอืน ในช่วงเวลา 50 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2494 ถงึ 2543 พบว่า ในปีเอลนีโญ

ปรมิาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่ต ่ากว่าปกต ิ(rainfall Index น้อยกว่า 50) โดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูรอ้นและต้นฤดูฝน และพบว่าเอลนีโญขนาดปานกลางถึงรุนแรงมผีลกระทบท าให้

ปรมิาณฝนต ่ากว่าปกติมากขึ้น ส าหรบัอุณหภูม ิปรากฏว่าสูงกว่าปกติทุกฤดูในปีเอลนีโญ  

โดยเฉพาะช่วงฤดูรอ้นและต้นฤดูฝน และสูงกว่าปกติมากขึน้ในกรณีที่เอลนีโญมขีนาดปาน

กลางถงึรุนแรง อยา่งไรกต็ามจากการศกึษาพบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝน ไม่สามารถหา

ขอ้สรุปเกีย่วกบัสภาวะฝนในปีเอลนีโญไดช้ดัเจน นัน่คอื ปรมิาณฝนของประเทศไทยมโีอกาส

เป็นไปไดท้ัง้สงูกวา่ปกตแิละต ่ากวา่ปกตหิรอือาจกล่าวไดว้า่ชว่งกลางและปลายฤดฝูนเป็นระยะ

ทีเ่อลนีโญมผีลกระทบต่อปรมิาณฝนของประเทศไทยไมช่ดัเจน 

จากผลการศกึษาพอสรุปไดก้วา้ง ๆ ว่าหากเกดิเอลนีโญปรมิาณฝนของประเทศ

ไทยมแีนวโน้มวา่จะต ่ากวา่ปกต ิโดยเฉพาะฤดรูอ้นและตน้ฤดฝูน ในขณะทีอุ่ณหภูมขิองอากาศ

จะสูงกว่าปกตเิฉพาะอย่างยิง่ในกรณีที่เอลนีโญมขีนาดรุนแรง ผลกระทบดงักล่าวจะชดัเจน

มากขึน้ ท าใหเ้กดิภาวะแหง้แลง้ในประเทศไทย ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และในทวปี
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ออสเตรเลยี จงึจ าเป็นต้องเตรยีมกกัเกบ็น ้าใหเ้พยีงพอกบัการบรโิภคและไวใ้ชใ้นการเกษตร

ในชว่งฤดรูอ้น 

 

2.  ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) 
 

ลานีญา (La Nina) แปลวา่ บุตรธดิา มชีื่อเรยีกต่าง ๆ กนัหลายชื่อ เช่น น้องของเอลนี

โญ(El Nino’s sister) สภาวะตรงขา้มเอลนีโญ (anti-El Ninoหรอืopposite of El Nino) สภาวะ

ทีไ่ม่ใช่เอลนีโญ (non El Nino) และฤดูกาลทีอุ่ณหภูมผิวิน ้าทะเลเยน็ (season with cold 

SSTs) เป็นตน้ แต่ทัง้หมดไม่ว่าชื่อใดจะมคีวามหมายเดยีวกนัคอื ปรากฏการณ์ทีก่ลบักนักบั

เอลนีโญ กล่าวคอื อุณหภูมผิวิน ้าทะเลบรเิวณตอนกลางและตะวนัออกของแปซฟิิกเขตศูนย์

สูตรมคี่าต ่ากว่าปกติเน่ืองจากลมสนิค้าตะวนัออกเฉียงใต้ที่พดัอยู่เป็นประจ าในแปซฟิิกเขต

รอ้นทางซกีโลกใต ้(ละตจิูด 0-30 องศาใต)้ มกี าลงัแรงมากกว่าปกตจิงึพดัพาผวิน ้าทะเลจาก

แปซฟิิกเขตรอ้นตะวนัออก (บรเิวณชายฝ ัง่เอควาดอร ์เปรแูละชลิตีอนเหนือ) ไปสะสมอยู่ทาง

แปซฟิิกเขตรอ้นตะวนัตก (บรเิวณชายฝ ัง่อนิโดนีเซยีและออสเตรเลยี) มากยิง่ขึน้ ท าใหท้าง

แปซฟิิกเขตรอ้นตะวนัตกซึง่เดมิมอีุณหภูมผิวิน ้าทะเลและระดบัน ้าทะเลสงูกว่าทางตะวนัออก

อยู่แลว้ยิง่มอีุณหภูมแิละระดบัน ้าทะเลสูงขึน้ไปอกี มผีลท าใหท้างแปซฟิิกเขตรอ้นตะวนัตกมี

ปรมิาณฝนตกมากขึน้ ขณะทีท่างแปซฟิิกเขตรอ้นตะวนัออกจะมคีวามแหง้แลง้มากขึน้เช่นกนั 

ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้นได้ทุก 2-3 ปี และปกติจะเกิดขึน้นานประมาณ 9-12 เดอืน แต่

บางครัง้อาจปรากฏอยูไ่ดน้านถงึ 2 ปี  
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รปูท่ี  13.6 ระดบัน ้าทะเลในช่วงทีเ่กดิปรากฏการณ์ลานีญา บริเวณฝ ัง่ตะวนัตกของมหาสมุทร

แปซฟิิก (ดา้นซ้าย) และฝ ัง่ตะวนัออกของมหาสมุทรแปซฟิิก (ดา้นขวา) เสน้ทบึ 

เป็นระดบัน ้าในสภาพปกต,ิเสน้ปะ เป็นระดบัน ้าในชว่งทีเ่กดิปรากฏการณ์ลานีญา 

 

2.1  การเกิดลานีญา 

ปกติลมสนิคา้ตะวนัออกเฉียงใต้ในมหาสมุทรแปซฟิิกเขตรอ้นหรอืแปซฟิิกเขต

ศูนยส์ตูรจะพดัพาน ้าอุ่นจากทางตะวนัออกของมหาสมุทรไปสะสมอยู่ทางตะวนัตก ซึง่ท าใหม้ี

การก่อตวัของเมฆและฝนบรเิวณดา้นตะวนัตกของแปซฟิิกเขตรอ้น ส่วนแปซฟิิกตะวนัออก

หรอืบรเิวณชายฝ ัง่ประเทศเอกวาดอรแ์ละเปรมูกีารไหลขึน้ของน ้าเยน็ระดบัล่างขึน้ไปยงัผวิน ้า

ซึง่ท าใหบ้รเิวณดงักล่าวแหง้แลง้ สถานการณ์เช่นน้ีเป็นลกัษณะปกตเิราจงึเรยีกว่าสภาวะปกติ

หรอืสภาวะทีไ่มใ่ชเ่อลนีโญ แต่มบี่อยครัง้ทีส่ถานณ์การณ์เชน่น้ีถูกมองว่าเป็นไดท้ัง้สภาวะปกติ

และลานีญา อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณารูปแบบของสภาวะลานีญาจะเหน็ไดว้่าปรากฏการณ์

ลานีญามคีวามแตกต่างจากสภาวะปกตนิัน่คอืลมสนิคา้ตะวนัออกเฉียงใต้ทีพ่ดัปกคลุมเหนือ

มหาสมุทรแปซฟิิกเขตรอ้นมกี าลงัแรงมากกว่าปกตแิละพดัพาผวิน ้าทะเลทีอุ่่นจากตะวนัออก

ไปสะสมอยู่ทางตะวนัตกมากยิง่ขึน้ ท าใหบ้รเิวณแปซฟิิกตะวนัตก รวมทัง้บรเิวณตะวนัออก

และตะวนัออกเฉียงใตข้องเอเชยี ซึง่เดมิมอีุณหภูมผิวิน ้าทะเลสงูกว่าทางตะวนัออกอยูแ่ลว้ยิง่มี

อุณหภูมนิ ้าทะเลสงูขึน้ไปอกี อุณหภูมผิวิน ้าทะเลทีส่งูขึน้สง่ผลใหอ้ากาศเหนือบริเวณดงักล่าว

มกีารลอยตวัขึน้และกลัน่ตวัเป็นเมฆและฝน ส่วนแปซฟิิกตะวนัออกนอกฝ ัง่ประเทศเปรูและ

เอกวาดอรน์ัน้ การไหลขึน้ของน ้าเยน็ระดบัล่างไปสูผ่วิน ้า(upwelling) จะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง
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และรุนแรง อุณหภูมทิีผ่วิน ้าทะเลจงึลดลงต ่ากว่าปกต ิเช่น ลานีญาทีเ่กดิขึน้เมื่อ พ.ศ. 2531-

2532 อุณหภูมผิวิน ้าทะเลบรเิวณดงักล่าวต ่ากวา่ปกตปิระมาณ 4°ซ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 13.7 สภาวะปกตจิะมฝีนตกดา้นฝ ัง่ตะวนัตกของมหาสมทุรแปซฟิิก ขณะทีท่างตะวนัออก

ของแปซฟิิกเขตศูนยส์ตูรมกีารไหลขึน้ของน ้าเยน็จากระดบัล่างขึน้ไปยงัผวิน ้า จาก

อทิธพิลของกระแสน ้าเยน็ท าใหท้างตะวนัออกมภีาวะอากาศแหง้แลง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 13.8  สภาวะลานีญาฝนตกมากทางฝ ัง่ตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร   

การไหลขึ้นของน ้าเย็นระดบัล่างไปยงัผวิน ้ามากขึ้น ขณะที่ทางตะวนัออกเกิด     

ภยัแลง้ 
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2.2  ผลกระทบของปรากฏการณ์ลานีญา 

ผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาในแต่ละพืน้ทีข่องโลกจะไม่เหมอืนกนัซึ่งอยู่

กบัการตอบสนองต่อปรากฏการณ์ของแต่ละพืน้ที ่บางแห่งฝนมาก บางแห่งฝนน้อย หรอืบาง

แห่งอาจมอีุณหภูมสิงูขึน้แต่บางแห่งมอีุณหภูมลิดลง แต่ประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

และออสเตรเลยีจะมฝีนโดยเฉลี่ยมากขึน้รอ้ยละ 10-15 ซึ่งอาจมอีุทกภยัเกดิขึน้ได้ ทัง้น้ี

เน่ืองจากลมสนิค้าตะวนัออกเฉียงใต้ที่พดัอยู่เป็นประจ าในแปซิฟิกเขตร้อนทางซีกโลกใต ้

(ละติจูด 0-30°ใต้) มีก าลังแรงกว่าปกติ จึงพัดพาผิวน ้ าทะเลที่อุ่นจากแปซิฟิกเขตร้อน

ตะวนัออก (บรเิวณชายฝ ัง่เอกวาดอร ์เปร ูและชลิตีอนเหนือ) ไปสะสมอยู่ทางแปซฟิิกเขตรอ้น

ตะวนัตก (บรเิวณชายฝ ัง่อนิโดนีเซยีและออสเตรเลยี) มากยิง่ขึน้ จงึท าใหท้างแปซฟิิกเขตรอ้น

ตะวันตกซึ่งแต่เดิมมีอุณหภูมิผิวน ้ าทะเลและระดับน ้ าทะเลสูงกว่าทางแปซิฟิกเขตร้อน

ตะวนัออกอยู่แล้วกลบัยิง่มอีุณหภูมผิวิน ้าทะเลและระดบัน ้าทะเลสูงกว่าทางแปซฟิิกเขตรอ้น

ตะวนัออกมากขึน้ไปอกี ซึ่งมผีลท าใหท้างแปซฟิิกเขตรอ้นตะวนัตกมปีรมิาณฝนตกมากขึน้ 

ขณะที่ทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวนัออกจะมีความแห้งแล้งมากขึ้นเช่นกนั นอกจากพื้นที่ใน

บรเิวณเขตรอ้นจะไดร้บัผลกระทบแล้วลานีญายงัมอีทิธพลกบัพืน้ที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป

ดว้ย โดยพบว่าแอฟรกิาใตม้แีนวโน้มทีฝ่นจะตกมากกว่าปกตแิละมคีวามเสีย่งต่ออุทกภยัมาก

ขึน้ ขณะทีบ่รเิวณตะวนัออกของแอฟรกิาและตอนใตข้องอเมรกิาใตม้ีฝนน้อยและเสีย่งต่อการ

เกดิความแหง้แลง้ 
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รปูท่ี 13.9 รปูแบบของฝนและอุณหภูมทิีผ่ดิปกตใินปีลานีญา 

ท่ีมา : CPC/NCEP/NOAA 

 

ผลกระทบของลานีญาต่อรูปแบบของอุณหภูม ิพบว่า ในช่วงลานีญาอุณหภูมผิวิ

พืน้บรเิวณเขตรอ้นโดยเฉลี่ยจะลดลงและมแีนวโน้มต ่ากว่าปกต ิในช่วงฤดูหนาวของซกีโลก

เหนือทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมหาสมทุรแปซฟิิกบรเิวณประเทศญีปุ่น่และเกาหลมีอุีณหภูมิ

ต ่ากว่าปกต ิขณะทีท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องมหาสมุทรรวมถงึพืน้ทีท่างตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของออสเตรเลยีมอีุณหภูมสิงูกว่าปกต ิสว่นทางตอนเหนือของสหรฐัอเมรกิาต่อเน่ืองถงึตอนใต้

ของแคนาดามอีากาศหนาวเยน็กวา่ปกต ินอกจากนัน้ยงัพบวา่ลานีญามผีลกระทบต่อพายุหมุน

เขตรอ้น ในมหาสมทุรแอตแลนตกิและอา่วเมก็ซโิก โดยลานีญาท าใหม้จี านวนพายุเพิม่มากขึน้  

ประเทศสหรฐัอเมรกิาและหมูเ่กาะแครบิเบยีนจงึมโีอกาสประสบกบัพายเุฮอรร์เิคนมากขึน้ 
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ผลกระทบของลานีญาต่อปรมิาณฝนและอุณหภูมใินประเทศไทย พบว่า ปรมิาณ

ฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่สูงหว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะที่

ลานีญามผีลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยชดัเจนกว่าช่วงอื่น และพบว่าในช่วงกลาง

และปลายฤดูฝนลานีญามผีลกระทบต่อสภาวะฝนของประเทศไทยไม่ชดัเจน ส าหรบัอุณหภูมิ

ปรากฏว่าลานีญามีผลกระทบต่ออุณหภูมิในประเทศไทยชดัเจนกว่าฝน โดยทุกภาคของ

ประเทศมอีุณหภูมติ ่ากว่าปกตทิุกฤดู และพบว่าลานีญาทีม่ขีนาดปานกลางถงึรุนแรงส่งผลให้

ปรมิาณฝนของประเทศไทยสงูกวา่ปกตมิากขึน้ ขณะทีอุ่ณหภูมติ ่ากวา่ปกตมิากขึน้ 

 

3.  ปรากฏการณ์เอนโซ (ENSO Phenomenon) 
 

 ENSO เป็นปรากฏการณ์ทีเ่รยีกชื่อรวมของปรากฏการณ์ 2 ปรากฏการณ์ คอื 

ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El nino หรอื EN) และปรากฏการณ์ความผนัแปรของระบบอากาศใน

ซกีโลกใต ้(Southern Oscillation หรอื SO) EN เป็นการเปลีย่นแปลงทศิทางการเคลื่อนที่ของ

กระแสน ้าอุ่นในมหาสมุทรแปซฟิิกตามแนวชายฝ ัง่ตะวนัตกของทวปีอเมรกิาใต ้และ SO เป็น

ปรากฏการณ์ความผนัแปรของระบบอากาศในซกีโลกใต ้โดยในปลายทศวรรษที ่1950 พบว่า 

ปรากฏการณ์เอลนีโญมคีวามเชื่อมโยงกบัความผนัแปรของระบบอากาศในซกีโลกใต้อย่าง

ใกลช้ดิ จงึเรยีกรวมกนัว่า ENSO ซึง่ความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นสมัพนัธ์ระหว่างการผนัแปร

ระหว่างปีของอุณหภูมผิวิน ้าทะเลกบัการเปลี่ยนแปลงความเขม้ของการหมุนเวยีนอากาศใน

แนวดิง่ตามทศิตะวนัออก-ตะวนัตกตามวฏัจกัรลมของวอลเกอร ์(Walker circulation) และการ

เปลีย่นแปลงปรมิาณน ้าฝนในบรเิวณแถบศูนยส์ูตรของมหาสมุทรแปซฟิิก ทัง้น้ีปรากฏการณ์

ดงักล่าวเป็นการเชื่อมโยงการผนัแปรระหว่างมหาสมุทรกบับรรยากาศ ซึ่งเป็นตวัควบคุมกล

จกัรหลกัของอากาศ กล่าวคอืเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิในสว่นของมหาสมุทร และความ

ผนัแปรของระบบอากาศในซกีโลกใตเ้ป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิในสว่นของบรรยากาศ 

 

 

 



192 GE 410  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปู
ที่ 

13
.10

 พ
ืน้ท

ีแ่ล
ะเด

อืน
ทีเ่
กดิ

ปร
าก
ฏก

าร
ณ์
เอ
นโ
ซ 

    
    

    
    

ที่ม
า 

: B
ur

ro
ug

hs
, 2

00
1, 

p. 
62

 

   



GE 410 193 

ความหมายของ Southern Oscillation อาจเขา้ใจใน 2 นิยาม ไดแ้ก่ 

1) ภาวะการณ์ที่ความกดอากาศ ณ ระดบัน ้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ฝ ัง่

ตะวนัออกมคีวามสมัพนัธ์เป็นส่วนกลบักบัความกดอากาศ ณ ระดบัน ้าทะเลในมหาสมุทร

แปซฟิิกใตฝ้ ัง่ตะวนัตก(หรอืมหาสมุทรอนิเดยี) กล่าวคอืเมื่อความกดอากาศบรเิวณมหาสมุทร

แปซิฟิกใต้ฝ ัง่ตะวนัออกมีค่าสูง ความกดอากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ฝ ัง่ตะวนัตก 

(ออสเตรเลีย อนิเดยี แอฟรกิา) มกัจะมคี่าต ่า โดยความผนัแปรที่เกดิขึ้นน้ีเป็นผลมาจากการ

แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อนในแปซิฟิกใต้ (South Pacific 

Subtropical High) และความกดอากาศต ่าแถบศูนยส์ตูรบรเิวณประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesian 

Equatorial Low) หรอืเกดิการหมุนเวยีนของอากาศจากบรเิวณที่มคีวามกดอากาศสูงไปยงั

บรเิวณทีม่คีวามกดอากาศต ่าระหวา่งมหาสมุทรทัง้สอง 

2) ปรากฏการณ์การผนัแปรความเขม้ของการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างความ

กดอากาศระดบัผวิน ้าทะเล (Sea level pressure หรอื SLP) ในเขตซกีโลกใตข้องมหาสมุทร

แปซฟิิกกบับรเิวณความกดอากาศทีร่ะดบัผวิน ้าทะเลในแถบศูนยส์ตูรของมหาสมุทรอนิเดยีซึง่

มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มและต่อเน่ืองกนั การผนัแปรความเขม้ของการหมุนเวยีน

บรรยากาศในบรเิวณเขตรอ้นอนิโด-แปซฟิิก ซึ่งเป็นการถ่ายเทหมุนเวยีนระหว่างความกด

อากาศสงูกึง่เขตรอ้นในตอนใตข้องมหาสมุทรแปซฟิิก (South Pacific Subtropical High) กบั

ความกดอากาศต ่าแถบศนูยส์ตูรในบรเิวณประเทศอนิโดนีเซยี 

ค่าดชันี SOI (Southern Oscillation Indices หรอื SOI) ความแตกต่างระหว่าง

ความกดอากาศทีร่ะดบั ผวิน ้าทะเลในเขตซกีโลกใตข้องมหาสมุทรแปซฟิิกกบับรเิวณความกด

อากาศที่ระดบัผวิน ้าทะเลในแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรอนิเดยีพจิารณาจากค่าความกดที่

ตรวจวดัไดจ้ากสถานีตรวจอากาศผวิพืน้และการตรวจอากาศชัน้บน ณ จุดต่าง ๆ โดยค่าความ

แตกต่างที่ไดจะระบุออกมาเป็นค่าดชันีความผนัแปรของระบบอากาศในซกีโลกใต้ ค่าดชันี 

SOI น าไปเป็นดชันีหน่ึงทีส่ามารถระบุว่าเกดิปรากฏการณ์เอลนีโญขึน้หรอืไม่ การทราบดชันี 

SOI ช่วยใหส้ามารถเฝ้าระวงัผลกระทบทีเ่กดิจากเอลนีโญไดแ้ละจากการศกึษาของ มนัทนา   

พฤกษะวนัและนงค์นาถ   อู่ประสทิธิว์งศ์(2545)ระบุว่า สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ SOI ใน

ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัอุณหภมูอิยา่งมนียัส าคญัมากกวา่ปรมิาณน ้าฝน 
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กลุ่มนกัวทิยาศาสตรม์กัใชค้ าว่าสภาวะอุ่นของเอนโซ่ (ENSO warm event หรอื 

warm phase of ENSO) ในความหมายเดยีวกนักบัเอลนีโญเพือ่อธบิายปรากฏการณ์ทีอุ่ณหภูมผิวิ

น ้าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวนัออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรอุ่นขึ้นผิดปกติ และในทาง

กลบักนัจะใชค้ าว่าสภาวะเยน็ของเอนโซ่ (ENSO cold event หรอื cold phase of ENSO) ใน

ความหมายเดยีวกนักบัลานีญา ซึ่งกค็อืปรากฏการณ์ทีอุ่ณหภูมผิวิน ้าทะเลบรเิวณตอนกลางและ

ตะวนัออกของแปซฟิิกเขตศนูยส์ตูรเยน็กวา่ปกต ิ

ปจัจุบนันกัอุตุนิยมวทิยาสว่นใหญ่ จะใชค้ าวา่เอนโซ่ แทนค าวา่ เอลนีโญเน่ืองจาก

ให้ความหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์มากกว่า แต่ค าว่า เอลนีโญก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง

แพรห่ลาย เน่ืองจากชื่อน้ีเป็นทีคุ่น้เคยมาแต่ดัง้เดมิ 


