
การเกิดปรากฎการณน้ําทะเลหนุนการเกิดปรากฎการณน้ําทะเลหนุน  
สูงผดิปกติบริเวณพื้นทีจ่ังหวัดกนสูงผดิปกติบริเวณพื้นทีจ่ังหวัดกน  

อาวไทยอาวไทย  
((ชลบุรีชลบุรี,,สมุทรปราการสมุทรปราการ,,สมุทรสาครสมุทรสาคร))



สภาวะอากาศปกติบริเวณเสนศูนยสูตรสภาวะอากาศปกติบริเวณเสนศูนยสูตร



EI Nino Normal La  Nina

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ  เมื่อผิวน้ําทะเลในมหาสมุทรแปรซิฟกเมื่อผิวน้ําทะเลในมหาสมุทรแปรซิฟก
 บริเวณเสนศูนยสูตรบริเวณเสนศูนยสูตร  ที่มีอณุหภูมิสูงเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปฝงตะวันออกที่มีอณุหภูมิสูงเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปฝงตะวันออก



สภาวะอากาศเมื่อน้ําทะเลที่มีอุณหภูมสิูงบริเวณเสนศนูยสูตรเคลื่อนตัวจาก
 ฝงตะวันออกของมหาสมทุรแปรซิฟกไปยังฝงตะวันตก





ผลกระทบของเอลนีโญตอปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 

จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปเอลนีโญ โดย
 ใชวิธีวิเคราะหคา composite percentile ของปริมาณฝน และ composite 

standardized ของอุณหภูมิในปเอลนีโญ จากขอมูลปริมาณฝนและอุณหภูม
 

ิ

รายเดือน ในชวงเวลา 59 ป ตั้งแต พ.ศ.
 

2494 ถึง 2553 พบวา ในปเอลนีโญ
 ปริมาณฝนของประเทศไทยสวนใหญต่ํากวาปกติ (rainfall Index นอยกวา 

50) โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนและตนฤดูฝน และพบวาเอลนีโญขนาดปานกลาง
 ถึงรุนแรงมีผลกระทบทําใหปริมาณฝนต่ํากวาปกติมากขึ้น สําหรับอุณหภูมิ 

ปรากฏวาสูงกวาปกติทุกฤดูในปเอลนีโญ โดยเฉพาะชวงฤดูรอนและตนฤดูฝน 

และสูงกวาปกติมากขึ้นในกรณีที่เอลนีโญมีขนาดปานกลางถึงรุนแรง





ลานีญา
 

(La Niña)
ลานีญา มีชื่อเรียกตาง ๆ กันหลายชื่อ เชน นองของเอลนีโญ (EI Niña’s sister) สภาวะตรง

 ขามเอลนีโญ (anti-EI Niño หรือ the opposite of Ei
 

Niño) สภาวะที่ไมใชเอลนีโญ (non EI Niño) และ
 ฤดูกาลที่อุณหภูมิผิวน้ําทะเลเย็น (season with cold SSTs) เปนตน (Glantz, 2001) แตทั้งหมดไมวาชื่อ
 ใดจะมีความหมายเดียวกัน คือ ปรากฎการณที่กลับกันกับเอลนีโญ กลาวคือ อุณหภูมิผิวน้ําทะเลบริเวณ
 ตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟก เขตศูนยสูตรมีคาต่ํากวาปกติ เนื่องจากลมคาตะวันออกเฉียงใตม
 

ี
กําลังแรงมากกวาปกติ จึงพัดพาผิวน้ําทะเลที่อุนจากตะวันออกไปสะสมอยูทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น ทําให

 


บริเวณดังกลาวซึ่งเดมิมีอณุหภูมิผิวทะเลและระดับน้ําทะเลสูงกวาทางตะวันออกอยูแลวยิ่งมีอุณหภูม
 

ิ
และระดับน้ําทะเลสูงขึ้นไปอีก ปรากฎการณลานีญาเกิดขึ้นไดทุก 2-3 ป และปกติจะเกิดขึ้นนาน

 ประมาณ 9-12 เดือน แตบางครั้งอาจปรากฏอยูไดนานถึง 2 ป

การเกิดลานีญา

ปกติลมคาตะวันออกเฉียงใตในมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอนหรือแปซิฟกเขตรอนหรือแปซ
 

ิ
ฟอกเขตศูนยสูตรจะพัดพาน้ําอุนจากทางตะวันออกของมหาสมุทรไปสะสมอยูทางตะวันตก ซึ่งทําใหม

 
ี

การกอตัวของเมฆและฝนบริเวณดานตะวันตกของแปซิฟกเขตรอน สวนแปซิฟกตะวันออกหรือบริเวณ
 ชายฝงประเทศเอกวาดอรและเปรูมีการไหลขึ้นของน้ําเย็นระดับลางขึ้นไปยังผิวน้ําซึ่งทําใหบริเวณ

 ดังกลาวแหงแลง สถานการณเชนนี้เปนลักษณะปกติเรียกวาสภาวะปกติหรือสภาวะทีไ่มใชเอลนีโญ    
(รูปที่ 1) แตมีบอยครั้งที่สถานการณเชนนี้ถูกมองวาเปนไดทั้งสภาวะปกติและลานีญา



ในชวงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟกบริเวณประเทศญี่ปุน
 และเกาหลีมีอุณหภูมิต่ํากวาปกติ ขณะทีท่างตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทรรวมถึงพื้นที่ทาง

 ตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียมีอุณหภูมิสูงกวาปกติ สวนทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา
 ตอเนื่องถึงตอนใตของแคนาดามรอากาศหนาวเย็นกวาปกติ แสดงใหเห็นผลกระทบจากปรากฎการณ

 


ลานีญาในชวงฤดูหนาวและฤดูรอนของซีกโลกเหนือจากผลงานวิจัยของดร.วิลเลียม เกรย แหง
 มหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด พบวา ลานีญา มีผลกระทบตอพายุหมุนเขตรอน โดยพายุเฮอริเคนใน
 มหาสมุทรแอตแลนติกและอาวเม็กซิโกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และสหรัฐอเมริกาและหมูเกาะแคริบเบียน

 มีโอกาสประสบกับพายุเฮอริเคนมากขึ้น

ผลกระทบของลานีญาตอปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย

จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประทศไทยในปเอลนีโญ โดยใชวิธีวิเคราะหคา 
composite percentile ของปริมาณฝน และ composite

 
standardized ของอุณหภูมิในปเอลนีโญ จาก

 ขอมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือนในชวงเวลา 50 ป ตั้งแต พ.ศ.2494 ถึง 2543 พบวา ในปลานีญา
 ปริมาณฝนของประเทศไทยสวนใหญสงูกวาปกติ โดยเฉพาะชวงฤดรูอนและตนฤดูฝนเปนระยะท

 
ี่

ลานีญามีผลกระทบตอสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกวาชวงอื่น และพบวาในชวงกลางและปลาย
 ฤดูฝนลานีญามีผลกระทบตอสภาวะฝนของประเทศไทยไมชัดเจน สําหรับอุณหภูมิปรากฎวาลานีญาม
 

ี
ผลกระทบตออุณหภูมิในประเทศไทยชัดเจนกวาฝนโดยทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ํากวาปกต

 
ิ

ทุกฤดู และพบวาลานีญาที่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรงสงผลใหปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกวาปกต
 

ิ
มากขึ้น ขณะที่อุณหภูมิต่ํากวาปกติมากขึ้น



ผลกระทบจากปรากฏการณลานีญาตอประเทศไทย

ลานีญาขนาดรุนแรง

• ปริมาณฝนมีแนวโนมสูงกวาปกติทั่วประเทศไทย เริม่จาก ภาคเหนือในเดือนพฤษภาคม 
ภาคเหนือเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และภาคใต ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป ขณะที่ใน

 ฤดูรอนและฤดูฝนจะมีอุณหภูมิอากาศสูงกวาปกติ

• เมื่อปรมิาณฝนมาก ไมสามารถทําการเกษตรในพื้นทีลุ่มไดตามปกติ เกิดสภาวะน้ําทวมขัง 
น้ําหลากน้ําทวมฉับพลัน แผนดินถลม มีผลตอชีวิตและทรัพยสิน และทําใหเกิดการยายถิ่น

 ชนบทเขาสูเพื่ออาชีพอื่นทดแทน

• ฤดูรอนและฤดูฝนที่อุณหภูมสิูงกวาปกติ จะสงผลใหเกิดการกระจายเชื้อโรคโดยพาหะนําโรค 
หนูและศัตรูพืชบางชนิดซึ่งแพรพันธุไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกดิการระบาดของเชื้อโรค

 มากกวาปกติ

• ปริมาณฝนรอบปของไทยสูงกวาปกติ และอุณหภูมิเฉลี่ยของไทยในฤดหูนาวจะต่ํากวาปกติ 
ซึ่งใหเกิดการแพรของเชื้อไขหวัดนกสูงขึ้น



ผลกระทบที่ประเทศไทย
 จะไดรับเมื่อสภาวะอากาศ  

ล า นี ย
 

 า ใ น ฤ ดู ม ร สุ ม
 ตะวันตกเฉียงใต







แนวทางและวิธี

ปองกนัน้ําทวมกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลในอนาคต



กาซกาซ    COCO22  ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปนในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเปน  22  เทาเทา

จากจาก    278278  ppmppm  เปนเปน    556556  ppmppm

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น  1.51.5  ––  4.54.5   ํซ ํซ

ปป  พพ..ศศ..  26432643  ((คค..ศศ..  2100)2100)



INCREASE  FLOODS  WATER  IN  BANGKOKINCREASE  FLOODS  WATER  IN  BANGKOK

พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่กําลังทรุดตัว               

จะเกิดสภาวะน้ําทวมถาวรในอนาคต



ขอมลูการทรุดตัวของพื้นดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการตรวจสอบของกรมแผนทีท่หารบก



ระยะ
ทาง 

30 กิโล
เมตร

Afsluitdijk
 

( Enclosing Dike )

Built Between 1927 And 1932

Link the provinces of Noord
 

Holland and Friesland

North Sea



ภาพแสดงการกอสรางเขื่อน
 

Afsluitdijk เมื่อ
 

80 ปที่ผานมา



ภาพแสดงการกอสรางเขื่อน Afsluitdijk เมื่อ 80 ปที่ผานมา



ภาพแสดงการกอสรางเขื่อน
 

Afsluitdijk เมื่อ
 

80 ปที่ผานมา





การปองกันน้าํทวมบรเิวณที่ลุมตามชายฝงทะเลของประเทศไทยรวมทั้งการปองกันน้าํทวมบรเิวณที่ลุมตามชายฝงทะเลของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ของพื้นที่ของ
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    โดยการสรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลที่โดยการสรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลท

 
ี่

จะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคตจะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคต



การปองกันน้าํทวมบรเิวณที่ลุมตามชายฝงทะเลของประเทศไทยรวมทั้งการปองกันน้าํทวมบรเิวณที่ลุมตามชายฝงทะเลของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ของพื้นที่ของ
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    โดยการสรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลที่โดยการสรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลท

 
ี่

จะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคตจะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคต







ความยาว 30 กิโลเมตร
ความกวาง 90 เมตร
ความสูง 7.25 เมตร





การปองกันน้ําทวมบริเวณที่ลุมตามชายฝงการปองกันน้ําทวมบริเวณที่ลุมตามชายฝง
 ทะเลของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ของทะเลของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ของ
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล     โดยการโดยการ
 สรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลที่สรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลท
 

ี่

จะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคตจะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคต



Maslant Storm Surge Barrier
Rotterdam in the Netherland





เขื่อนกัน้น้ําทะเลในบริเวณปากแมน้าํของประเทศเนเธอรแลนด



The Thames Barrier consists of 10 movable gates separated by 9 piers. Each gate has a curved face that 

lies in a recessed chamber in the riverbed when the barrier is fully open. When the signal is given, the 

gates rotate 90°

 
to a closed position, blocking the path of the surge tide in less than 30 minutes.







น้ําจืด

น้ําเค็ม



อาวไทย รูปตัว ก

ปากแมน้ําแมกลอง

ปากแมน้ําทาจีน
ปากแมน้ําเจาพระยา

ปากแมน้ําบางปะกง

อาวไทย



การปองกันน้าํทวมบรเิวณที่ลุมตามชายฝงทะเลของประเทศไทยรวมทั้งการปองกันน้าํทวมบรเิวณที่ลุมตามชายฝงทะเลของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ของพื้นที่ของ
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    โดยการสรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลที่โดยการสรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลท

 
ี่

จะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคตจะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคต

น้ําจืด

น้ําเค็ม



การปองกันน้ําทวมบริเวณที่ลุมตามชายฝงการปองกันน้ําทวมบริเวณที่ลุมตามชายฝง
 ทะเลของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ของทะเลของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่ของ
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล     โดยการโดยการ
 สรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลที่สรางเขื่อนขนาดใหญปองกันระดับน้ําทะเลท
 

ี่

จะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคตจะสูงขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกรอนในอนาคต

น้ําจืด

น้ําเค็ม











เหตุการณน้าํทวม กรุงเทพฯ ป 2539 
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ชาวชลบุรี งง ! เกดิน้ําทะเลหนนุสูงสุดในรอบ 10 ป 
ทําตัวเมืองชลบุรีน้าํทวมสูงกวา 20 เซนติเมตร

ผูสื่อขาวรายงานวา  เมื่อเชาวันที่  23 ธ.ค.
 

53 ไดเกิดน้ําทวมถนนสายพระยา
 สัจจา และถนนหนาศาลากลางจังหวัดชลบุรี  เนื่องจากระดังน้ําทะเลสูงขึ้นลนริมตลิ่ง
 กวา 20 เซนติเมตร  บางจุดสูงถึง  50 เซนติเมตร  ซึ่งในพื้นที่ดังกลาวมีโรงเรียน
 อนุบาลชลบุรี  โรงเรียนชลกันยานุกูล ทําใหการจราจรติดขัด  ผูปกครองและนักเรียน
 ตองจอดรถจักรยานยนตแลวตอรถสองแถวเพื่อไปโรงเรียนใหทัน

สําหรับน้ําทะเลหนุนสูงจนทวมตัวเมืองชลบุรี  และถนนหลายสายที่อยูริม
 ทะเล  ตั้งแตเวลา 05.00 น ถึง 10.30 น. จึงไดลดและแหงลง

ผูสื่อขาวรายงานตอวามีชาวบานหลายคนไดเขาไปรองทุกขตอผูวาราชการ
 จังหวัดชลบุรี  ผานทางเว็บไซตของจังหวัดใหชวยเหลือ  และรูสึกงง!  กับเหตุการณน้ํา
 ทะเลหนุนครั้งนี้เปนการหนุนสูงที่สุดในรอบ 10 ป



โบสถวัดขุนสมุทราวาส จังหวัดสมุทรปราการ
 ซึ่งเคยอยูหางจากฝงทะเล  1 กิโลเมตร 

หลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักเขตที่ 28

ปญหาการกัดเซาะชายฝง

กรมทรัพยากรธรณี
Department of mineral resources













การรณรงคใหมกีารปลูกปาชายเลนปองกันการกัดเซาะชายฝง







พื้นดินตรงฐานของกําแพงกันคลื่นจะถูกชะลางออกไปสูทะเล

จากการไหลเวียนของกระแสน้าํ จากคลื่นที่ซัดเขากระทบกําแพงกันคลืน่

การกอสรางเขื่อนกนัคลืน่ในปจจบุนั



การสรางเขื่อนกั้นคลื่นที่ควรพิจารณา

กระแสน้ําจากคลื่นที่ลนผานเขื่อนั้นคลื่นจะพัดพาตะกอนดินและทราย
มาถับถมหลังเขื่อนกั้นคลื่นโดยธรรมชาติ





สภาพการพังทะลายของการสรางเขื่อนชั่วคราว
 

 ทําใหน้ําทวมเมือง



สภาพการพังทะลาย
 

ของการสรางเขื่อน
 

ชั่วคราว  ทําใหน้ํา
 

ทวมเมือง



สภาพการพังทะลายของการสรางเขื่อนชั่วคราว
 

 ทําใหน้ําทวมเมือง



สภาพการพังทะลายของการสรางเขื่อนชั่วคราว
 

 ทําใหน้ําทวมเมือง





• สิงคโปร – นักวิจัยสิงคโปรเตรียมศึกษาเหตุน้ําทวมเกาะหลังรายงานโลกรอน
 เตือนน้ําทะเลจะทวมที่ลุมชายฝงทั่วโลก หนังสือพิมพสเตรท ไทมส ของสิงคโปร 

ฉบับบวันเสาร(7 เม.ย.) รายงานวาศาสตราจารยเหลียง ซีอุย และคณะนักวิจัยจาก
 สถาบันวิทยาศาสตรสัตวน้ําเขตรอนของมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร จะใชเวลา
 ในชวง 2 ปขางหนาศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลก 

หลังจากที่รายงานขององคการสหประชาชาติทํานายวาจะเกิดเหตุน้ําทวมบอยขึ้น 
และรุนแรงขึ้นอันเปนผลจากภัยโลกรอน โดยจะศึกษาปริมาณฝนตก อุณหภูมิ และ

 ทิศทางของกระแสลม พรอมตรวจสอบขอมูลยอนหลังไปป 2503 เพื่อศึกษาสิ่งที่จะ
 เกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นที่ลาดบนเกาะ
 ทั้งที่อยูบนฝง และแนวชายฝงเพื่อใหเขาใจถองแทถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
 สิงคโปรและภูมิภาคนี้อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได

สิงคโปรเล็งศึกษาน้ําทวมเกาะ
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