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เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา ซ่ึงจะศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะกระบวนการคิด เสาะแสวงหาความรู้ในการเป็น
พลโลก (Global Citizenship) ตระหนกัถึงแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้  ( Conflict Resolutiong ) เขา้ใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้ ผลกระทบของการพฒันาและเหตุผลความจ าเป็นของการแกปั้ญหา  เขา้ใจทางเลือก
และผลท่ีตามมาต่อผูอ่ื้นในสภาวะความขดัแยง้  สร้างความเป็นธรรม  ความถูกตอ้งความเสมอภาคในสังคม  
เห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชน  ไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  ตระหนกัในประโยชน์และ
คุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจ ากดั มีความรับผดิชอบในความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัระหวา่งสังคม  เศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอ้มสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และ
โลก เขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ศิลปวฒันธรรม  ท่ีแตกต่าง
กนัรวมทั้งรู้จกัเรียน  รู้และใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้น ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคนทัว่โลกดว้ย
ความหลากหลาย (Diversity) 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  เอกสารประกอบการเรียนรู้  ส 30221โลกศึกษา เร่ือง  เอลนีโญ–ลานีญาเล่ม
น้ี จะช่วยใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึ น และช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน ร่วมกนัพฒันา
โลกอยา่งย ัง่ยนื  
 
         ผูจ้ดัท า  

                                                                                                                       นางนภาพร   เกาะทอง   
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  ส 5. 1 รู้และเขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิง              

ท่ีปรากฏในระวางท่ี  ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์                     
ในการคน้หา ขอ้มูล ภูมิสารสนเทศ ซ่ึงจะน าไปสู่การใชแ้ละการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของเอลนีโญ-ลานีญาได ้
2. วเิคราะห์ลกัษณะและสาเหตุของการเกิดเอลนีโญ-ลานีญาได ้
3. ระบุต าแหน่งการเกิดเอลนีโญ-ลานีญาได ้
4. จ าแนกผลดีและผลเสียของปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญาได ้
5. ตระหนกัในความส าคญัของแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขการเกิดเอลนีโญ-ลานีญาได ้

สาระส าคญั 

 

เอลนีโญ เป็นการไหลยอ้นกลบัของ ผวิน ้าทะเลท่ีอุ่น  จากบริเวณเส้นศูนยสู์ตรทางมหาสมุทรแปซิ ฟิก
ตะวนัออกไปแทนท่ีกระแสน ้าเยน็ ท่ีไหลอยูเ่ดิมตามบริเวณเส้นศูนยสู์ตรทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตก  และ
บริเวณชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีอเมริกาใต ้อุณหภูมิผวิน ้าทะเลไดแ้ผข่ยายกวา้ง ส่งผลกระทบต่อการ
หมุนเวยีนของบรรยากาศแผข่ยายกวา้งออกไป ท าใหช้าวประมงเดือดร้อน แล ะมกัจะเกิดข้ึนในเดือนธนัวาคม 
พวกเขาจึงขนานนามกระแสน ้าอุ่นน้ีวา่ El Niño ส่วนลานีญา  (La Niña) เป็นปรากฏ  การณ์ท่ีตรงขา้มกบั      
เอลนีโญ คือ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสภาวะปกติ  แต่รุนแรงกวา่  เพราะกระแสลมสินคา้ตะวนัออกมีก าลงัแรง  
ท าใหร้ะดบัน ้าทะเลบริเวณทางซีกตะวนั ตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกวา่ ปกติ ลมคา้ (Trade wind) ยกตวั
เหนือบริเวณประเทศอินโดนีเซีย  ท าใหเ้กิดฝนตก หนกั กระแสน ้าเยน็ใตม้หาสมุทรยกตวัข้ึนแทนท่ีกระแส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรื่อง 

เอลนีโญ-ลานีญา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรียบเรียงโดย นางนภาพร เกาะทอง 
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น ้าอุ่นพื้นผวิมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกตะวนัตก ก่อใหเ้กิดธาตุ อาหารฝงูปลาชุกชุม ตามบริเวณชายฝ่ังประเทศ
เปรู         
 

เอลนีโญ (El Niño) 

 

“ เอลนีโญ ” มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ “El Niño - Southern Oscillation” หรือเรียกอยา่ง สั้นๆ วา่ 
“ENSO”  เป็นค าท่ีใชเ้รียกปรากฏการณ์ธรรมชาติทางสมุทรศาสตร์ หรือก ารเคล่ือนตวัของกระแสน ้าในโลกน้ี 
ในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา จึงไดมี้การตรวจวดัอากาศ และ ท าการวจิยัเพื่อเพิ่ มพนูขีดความสามารถในการพยากรณ์
ปรากฏการณ์น้ี จนกระทัง่ 10 ปีท่ีผา่นมาจึงไดมี้ความเ ขา้ใจถึงการเกิด และการคงอยูข่อง เอลนีโญ จนสามารถ
ท านายการเกิดเอลนีโญได ้
 

ความหมายของเอลนีโญ 

 

ค าวา่  “เอลนีโญ” เป็นภาษาสเปน  ค าวา่  เอลนีโญ  หมายถึง เด็กชายเล็กๆ แต่หากเขียนน าดว้ยอกัษร
ตวัพิมพ์ใหญ่ “เอลนีโญ จะหมายถึง ทารกพระเยซูคริสต์ ” แต่ส าหรับ ชาวเปรู ค าน้ีจะมีความหมายเพิ่มเติมคือ 
หมายถึง กระแสน ้าอุ่นท่ีไหลเลียบชายฝ่ังเปรูลงไปทางใต ้ทุกๆ 2–3 ปี หรือกวา่นั้นและไดต้ั้งช่ือกระแสน ้าอุ่นน้ี
วา่ เอลนีโญ 

ราวศตวรรษท่ี 20 การท่ีตั้งช่ือวา่ เอลนีโญ เน่ืองจากจะมีน ้าอุ่นปรากฏอยูต่ามชายฝ่ังเปรูเป็นฤดูๆ โดย
เร่ิมประมาณช่วงคริสตม์าส (ช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใตซ่ึ้งตรงกบัช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ ) กระแสน ้า 
อุ่นน้ีจะไหล เขา้ แทนท่ี กระแส น ้าเยน็ท่ีอยูต่ามชายฝ่ังเปรูนานประมาณ 2–3 เดือน  บางคร้ัง กระแส น ้าอุ่น                 
ท่ีปรากฏเป็นระยะๆตามชายฝ่ังประเทศเปรูและเอกวาดอร์ อาจจะอยูน่านเกินกวา่ 2–3 เดือนซ่ึงบางคร้ังอาจจะ
ยาวนานขา้มไปปีถดัไป  ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยา บริเวณชายฝ่ังทะเลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปลา นก             
ท่ีกินปลาเป็นอาหาร  กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการประมง  และเกษตรกรรม ฝนท่ีตกหนกัเน่ืองจาก  เอลนีโญ                  
ทางเอกวาดอร์ใต้  และเปรูเหนือ  บางคร้ังท าใหเ้กิดความเสียหายในหลายๆเมือง จนประมาณปลายทศวรรษ                  
ท่ี 1990 จึงมีหลายสิบค าจ ากดัความของเอลนีโญ  ตั้งแต่ง่ายๆ จนถึงซบัซอ้นปรากฏอยูใ่นบทความและหนงัสือ
ดา้นวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  ดงัตวัอยา่งของค าจ ากดัความวา่  เอลนีโญ คือ ช่วง 12 ถึง18 เดือนท่ีอุณหภูมิผวิน ้าทะเล
ทางคร่ึงซีกดา้นตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนอุ่นกวา่ปกติ  เป็นตน้ เอลนีโญท่ีมีขนาดปานกลาง
หรือรุนแรงจะเกิดข้ึนไม่สม ่าเสมอ เฉล่ียประมาณ 5–6 ปีต่อคร้ัง 

ราวศตวรรษท่ี 20 การท่ีตั้งช่ือวา่ เอลนีโญ เน่ืองจากจะมีน ้าอุ่นปรากฏอยูต่ามชายฝ่ังเปรูเป็นฤดู  ๆโดย
เร่ิมประมาณช่วงคริสตม์าส (ช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใตซ่ึ้งตรงกบัช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ)กระแสน ้าอุ่น
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น้ีจะไหล เขา้ แทนท่ี กระแสน ้าเย็นท่ีอยูต่ามชายฝ่ังเปรูนานประ มาณ 2–3 เดือนบางคร้ังกระแสน ้าอุ่นท่ีปรากฏ
เป็นระยะๆตามชายฝ่ังประเทศเปรูและเอกวาดอร์ อาจจะอยูน่านเกินกวา่ 2–3 เดือน ซ่ึงบางคร้ังอาจจะยาวนา น
ขา้มไปปีถดัไป  ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยา บริเวณชายฝ่ังทะเลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปลา นกท่ีกินปลา
เป็นอาหาร กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการประมง เกษตรกรรม ฝนท่ีตกหนกัเน่ืองจากเอลนีโญทางเอกวาดอร์ใต ้และ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                        แผนทีโ่ลก 

ทีม่า: นางนภาพร เกาะทอง 
 

เปรูเหนือ  บางคร้ังท าใหเ้กิดความเสียหายในหลายๆเมือง จนประมาณปลายทศวรรษ ท่ี 1990 จึงมีหลายสิบค า
จ ากดัความของเอลนีโญ  ตั้งแต่ง่ายๆ จนถึงซบัซอ้นปรากฏ อยูใ่นบทความและหนงัสือดา้นวทิยา ศาสตร์ทัว่ไป   
ตวัอยา่งของค าจ ากดัความวา่เอลนีโญ คือ  ช่วง 12 ถึง 18 เดือนท่ีอุณหภูมิผวิน ้าทะเลทางคร่ึงซีก ดา้นตะวนัออก
ของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนอุ่นกวา่ปกติ  เป็นตน้ เอลนีโญ  ท่ีมีขนาดปานกลางหรือรุนแรงจะเกิดข้ึน ไม่
สม ่าเสมอ เฉล่ียประมาณ 5 – 6 ปีต่อคร้ัง 

แมว้า่ท่ีผา่นมาเอลนีโญจะมีความหมายมากมาย  แต่ปัจจุบนัค าๆ  น้ีมีความหมายวา่ “ การอุ่นข้ึนอยา่ง
ผดิปกติ ของน ้าทะเลบริเวณตอน กลาง  และตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน  ซ่ึงเกิดจากการอ่อน 
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ก าลงัลงของลมคา้ (trade wind  )” ค าจ ากดัความ ของเอลนีโญ  แมจ้ะมีมากมายแต่เราก็สามารถสรุปลกัษณะ 
บางอยา่งซ่ึงเป็นลกัษณะปกติของเอลนีโญ ไดด้งัน้ี 

 

 

ลกัษณะของปรากฏการณ์เอลนีโญ 

 

การอุ่นข้ึนผดิปกติของผวิน ้าทะเล ของกระแสน ้าอุ่นท่ีไหลลงทางใตต้ามชายฝ่ังประเทศเ ปรู และ
เก่ียวขอ้งกบัอุณหภูมิผวิ น ้าทะเลท่ีสูงข้ึนทางดา้นตะวนัออก  และตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตร ปรากฏ
ตามชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร์  และ เปรูเหนือ  (บางคร้ังประเทศชิลี ) และเช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงของ
ความกดอ ากาศท่ีระดบัน ้าทะเล มกัเกิดร่วม กบัการอ่อนก าลงัลงของลมคา้ท่ีพดัไปทางทิศตะวนัตก บริเวณ
แปซิฟิกเขตศูนยสู์ตรและจะเวยีนเกิดซ ้ าแต่ช่วงเวลาไม่สม ่าเสมอ อาจเกิดแต่ละคร้ังนาน 12–18 เดือน  

 

สาเหตุการเกดิปรากฏการณ์เอลนีโญ – ลานีญา  

  

สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ  – ลานีญา คือ สาเหตุมาจากมนุษย ์เพราะมนุษยเ์ป็นผูแ้พร่
ควนัพิษข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศของโลก  ดว้ยการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง ตลอดจนส่ิงอ่ืนๆข้ึนสู่อากาศ  จึงท าใหโ้ลกของ
เราเกิดความร้อนมากข้ึน และท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ปสะสมท่ีชั้นบรรยากาศ ซ่ึงท าใหโ้ลกของเรา
มีอุณหภูมิสูงข้ึน  จึงเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ  ท่ีท  าใหโ้ลกของเราเกิดความผดิปรกติ
เกิดข้ึน  มีความปรวนแปรของกระแสน ้าท าใหส้ัตวน์ ้าตายเป็นจ านวนมาก  และประเทศไทยเรายงัไดรั้บ
ผลกระทบ คือ น ้าทะเลอนัดามนัเยน็ลง ในช่วงเดือนธนัวาคม -  เมษายน  และเกิดน ้าร้อนในอ่าวไทยใน  เดือน
พฤษภาคม ปัญหาท่ีตามมาก็คือ การขาดแคลนน ้าและโรคระบาดท่ีติดต่อทางน ้า  เช่น อหิวาตกโรคทอ้งร่วง  
ควนัไฟก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีเก่ียวกบัทางเดินหายใจและโรคอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเกดิเอลนีโญ 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 



 
 

9 
 

การเกดิปรากฏการณ์เอลนีโญ 
 

ตามปกติเหนื อน่านน ้ามหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน  หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตร  จะมีลมคา้
ตะวนัออกพดัปกคลุมเป็นประจ า ลมน้ีจะพดัพาผวิหนา้น ้าทะเลท่ีอุ่นจากทางตะวนัออก (บริเวณชายฝ่ังประเทศ
เอกวาดอร์ เปรู และชิลีตอนเหนือ ) ไปสะสมอยูท่างตะวนัตก (ชายฝ่ังอินโดนีเซีย และออสเต รเลีย ) ท าให้
บรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวนัตก มีความช้ืนเน่ืองจากขบวนการระเหย และมีการก่อตวัของเมฆและฝน
บริเวณ ตะวนัออก  และตะวนัออก เฉียงใตข้อง ทวปี เอเชีย  รวมทั้ งประเทศต่างๆท่ีเป็นเกาะอยูใ่นแปซิฟิก
ตะวนัตก ขณะท่ีทางตะวนัออกของแป ซิฟิกเขตศูนยสู์ตร  มีการไหลข้ึนของ กระแสน ้าเยน็ระดบัล่าง  ข้ึนไปยงั
ผวิน ้าและท าใหเ้กิดความแหง้แลง้บริเวณชายฝ่ัง ทวปีอเมริกาใต ้แต่ เม่ือลมคา้ตะวนัออกมีก าลงัอ่อนกวา่ปกติ 
ลมท่ีพดัปกคลุมบริเวณดา้นตะวนัออกของ เกาะปาปัวนิวกินี จะเปล่ียนทิศทางจาก ตะวนัออกเป็นตะวนัตก                  
ท าใหเ้กิดคล่ืนใต้ ผวิน ้าพดัพาเอามวลน ้าอุ่นท่ี สะสมอยูบ่ริเวณแปซิฟิกตะวนัตก  ไปแทนท่ีน ้าเยน็ทางแปซิฟิก
ตะวนัออก เม่ือมวลน ้าอุ่นไดถู้กพดัพาไปถึงแปซิฟิกตะวนัออก (บริเวณชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร์ ) ก็จะรวมเขา้
กบัผวิน ้า ท าใหผ้วิหนา้น ้าทะเลบริเวณน้ีอุ่นข้ึนกวา่ปกติ และน ้าอุ่นน้ีจะค่อยๆ แผข่ยายพื้นท่ีไปทางตะวนั ตกถึง
ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลใหบ้ริเวณท่ีมีการก่อตวัของเมฆและฝนซ่ึงปกติจะอยูท่างตะวนัตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกเปล่ียนแปลงไปอยูท่ี่บริเวณตอนกลาง  และตะวนัออก  บริเวณดงักล่ าวจึงมีฝนตกมากกวา่
ปกติ ในขณะท่ีมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตกซ่ึงเคยมีฝนตกมาก กลบัจะมีฝนนอ้ยและเกิดความแหง้แลง้ 
 

ขนาดของปรากฎการณ์เอลนีโญ 

 

นกัวทิยาศาสตร์ไดแ้บ่งขนาดของเอลนีโญ ออกเป็น อ่อนมาก อ่อน ปานกลาง รุนแรง และรุนแรงมาก 
จากการ ศึกษาของ Quinn et al. กล่าวไวว้า่ “ ปรากฏการณ์ยิง่มีความรุนแรงมากเท่าไร  ปริมาณความเสียหาย 
การถูกท าลาย และมูลค่าความเสียหายยิง่สูงมากเ ท่านั้น ” พวกเขาไดอ้ธิบายถึงความรุนแร งโดยผนวกเอาการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพของมหาสมุทรกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนบนพื้นทวปีเขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. ขนาดรุนแรงมาก –ปริมาณฝน ตกสูงมากท่ีสุด มีน ้าท่วม และเกิดความเสียหายใ นประเทศเปรู                   
มีบางเดือนในช่วงฤดู ร้อน  และฤดูใบไมร่้วงของซีกโลกใตท่ี้อุณหภูมิ ผวิน ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังสูงกวา่ ปกติ
มากกวา่ 7 °C 

2. ขนาดรุนแรง–ปริมาณฝนตกสูงมาก มีน ้าท่วมตามบริเวณชายฝ่ัง มีรายงานความ เสียหายในประเทศ
เปรู มีหลายเดือนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไมร่้วงของซีกโลกใตท่ี้อุณหภูมิผวิน ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังสูงกวา่ปกติ 
3–5 °C 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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3. ขนาดปานกลาง –ปริมาณฝน ตกสูงกวา่ปกติ มีน ้าท่วมตามบริเวณชายฝ่ัง ความเสียห ายท่ีเกิดข้ึน           
ในประเทศเปรูอยูใ่น ระดบัต ่า โดยทัว่ ๆ ไปอุณหภูมิผวิน ้าทะเลบ ริเวณชายฝ่ังในช่วงฤดูร้อนและฤดู ใบไมร่้วง
ในซีกโลกใตจ้ะสูงกวา่ปกติ 2–3 °C  

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีน ามาใชก้ าหนดขนาดของเอลนีโญ  ซ่ึงรวมถึงต าแหน่งของแอ่งน ้าอุ่ น      
(warm pool)ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตร บริเวณพื้นผวิมหาสมุทรซ่ึงปกคลุมดว้ยแอ่งน ้าอุ่นท่ีผดิปกติ 
หรือความลึก (ปริมาตร) ของแอ่งน ้าอุ่นนั้น ยิง่แอ่งน ้าอุ่นมีอาณาบริเวณกวา้งและมีปริมาตรมากปรากฏการณ์
จะยิง่มีความรุนแรง เพราะจะมีความร้อนมหาศาล ซ่ึงจะมีผลต่อบรรยากาศเหนือบริเวณนั้น  

4. ในกรณีท่ีเอลนีโญมีก าลงัอ่อน ลง บริเวณน ้าอุ่นมกั จะจ ากดัวงแคบอยูเ่พียงแค่ชายฝ่ังตะวนัตกของ
อเมริกาใต ้แต่กรณีเอลนีโญขนาดรุนแรงบริเวณท่ีมีน ้าอุ่นผดิปกติ  จะแผก่วา้งปกคลุมทัว่ทั้งตอนกลางและ
ตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตร 

 

ผลกระทบของเอลนีโญต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 

 

จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีท่ีเกิดเอลนีโญ ไม่สามารถหาขอ้ สรุป
เก่ียวกบัสภาวะฝนในปีนั้นไดช้ดัเจน นัน่คือปริมาณฝนของประเทศไทยมีโอกาสเป็นไปไดท้ั้งสูงกวา่ปกติและ
ต ่ากวา่ปกติ  หรืออาจกล่าวไดว้า่ช่วงกลางและปลายฤดูฝนเป็นระยะท่ีเอลนีโญ มีผลกระทบต่อปริมาณฝนของ
ประเทศไทยไม่ชดัเจน 
จากผลการศึกษาพอสรุปไดก้วา้งๆ วา่หากเกิดเอลนีโญ ปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโนม้วา่จะต ่ากวา่ปกติ 
โดยเฉพาะฤดูร้อนและตน้ฤดูฝน ในขณะท่ีอุณหภูมิของอากาศจะสูงกวา่ปกติ เฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีเอลนีโญ
มีขนาดรุนแรงผลกระทบดงักล่าวจะชดัเจนมากข้ึน  

 

ลานีญา (La Niña)  

 

ลานีญา ก าเนิดจากภาษาสเปน หมายถึง “ เด็กหญิง” เป็นปรากฎการณ์บรรยากาศมหาสมุทร ซ่ึงเกิดข้ึน
ตรงขา้มกบัเอลนีโญ และเป็นส่วนหน่ึงของเอลนีโญ ท่ีเกิดความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้  ในช่วง
ท่ีเกิดลานีญา อุณหภูมิพื้นผวิน ้าทะเลตลอดมหาสมุทรแแปซิฟิกตอนกลางดา้นตะวนัออกแถบเส้นศูนยสู์ตรจะ
ต ่ากวา่ปกติ 3-5 °C  

ลานีญา หรือท่ีบางทีเรียกอยา่งไม่เป็นทางการวา่ “ แอนติเอลนีโญ ”  เป็นปรากฎการณ์ตรงกนัขา้มกบั
เอลนีโญ ซ่ึงปรากฎการณ์เอลนีโญ น้ีจะเป็นช่วงท่ีอุณหภูมิพื้นผวิน ้าทะเลเพิ่มสูงข้ึนอยา่งนอ้ย 0.5 °C และ
ผลกระทบของลานีญามกัจะตรงกนัขา้มกบัของเอลนีโญ เอลนีโญเป็นปรากฎการณ์ท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจากเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8D-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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สาเหตุท่ีมีผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพอากาศของทั้งชายฝ่ัง ชิลี เปรูและออสเตรเลีย  รวมทั้งอีกหลายประเทศ 
ลานีญา มกัเกิดข้ึนหลงัปรากฎการณ์เอลนีโญขนาดรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเกดิลานีญา 
ทีม่า: นางนภาพร เกาะทอง 

 
 

ผลดีและผลเสียของการเกดิเอลนีโญ –ลานีญา                                                                                                 
 

1. ผลดีของการเกิดเอลนีโญ –ลานีญา 

 

1.1 ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน  เช่น สหรัฐอเมริกา และ เปรู สามารถเพาะปลูกขา้วสาลี
และไดผ้ลผลิตเป็นจ านวนมากไม่ตอ้งซ้ือขา้วจากต่างประเทศ เอลนีโญมีผลใหพ้ืชเจริญเติบโตอยา่ง รวดเร็ว จึง
ช่วยใหป้ริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์  ซ่ึงเป็นแก๊ส ชนิดหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ เรือนกระจกค่อยๆ  
ลดลง  องคก์ารนาซาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากดาวเทียมเพื่อท านายการเปล่ียนแปลงของอากาศ  ท่ีสืบเน่ืองจาก                  
เอลนีโญ ขอ้มูลเหล่าน้ีช่วยใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน 

1.2 ใหผ้ลดีกบัชาวประมง  เน่ืองจากกระแสน ้าในมหาสมุทรแปซิฟิก  ท าใหซู้โอแพลงกต์อน  ซ่ึง
เป็นอาหารของปลาซาลมอน  เพิ่มปริมาณอยา่งรวดเร็ว  ส่งผลให้ ปลาซาลมอนมีปริมาณเพิ่มข้ึน ท า ใหช้าว  
ประมง ไม่ตอ้งออกเรือไปห่างฝ่ังเหมือนแต่ก่อน  

1.3 ส าหรับประเทศไทยก็ไดรั้บผลดีบา้งเช่นกนั  เน่ืองจากปล า และสัตวน์ ้าท่ีอาศยัชุกชุมใน
บริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิกแถบทวปีอเมริกาใต้ จะอพยพหนีความผนัผวนของกระแ สน ้ามายงัแถบทวปี เอเชีย 
ท าใหป้ลาในทะเลไทยชุกชุมมากข้ึน ชาวประมงก็จะมีรายไดม้ากข้ึนจากการจบัปลา และสัตวน์ ้า  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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1.4 ท าใหธุ้รกิจบางชนิดไดร้ายไดดี้  เช่น เจา้ของรีสอร์ทส าหรับผูม้าเล่นสกีมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  มาก
เน่ืองจากหิมะ ตกเป็นจ านวนมาก ท าใหน้กัสกีเดินทางมาเล่นสกี  เป็นจ านวนมากนอกจากน้ี เอลนีโญ ยงัท าให้
คล่ืนในมหาสมุทรมีขนาดใหญ่ เหมาะแก่การเล่นกระดานโตค้ล่ืน   

1.5 ผลกระทบท่ีมีต่อการเกิดพายหุมุนเขตร้อนพายหุมุนเขตร้อน คือ พายท่ีุก่อตวัเหนือมหาสมุทร  
ในเขตร้อน  มีความรุนแรง 3 ระดบั  คือ พายดีุเปรสชัน่ พายโุซนร้อนและไตฝุ้่ น  (ถา้เกิดทางตะวนัตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิก ตอนเหนือ  และในทะเลจีนใต้  เรียกวา่ ไตฝุ้่ น  แต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือ  
เรียกวา่  พายเุฮอร์ริเคน ) เอลนีโญ  ท าใหพ้ายท่ีุมีความรุนแรงระดบัพายโุซนร้อนและพายเุฮอร์ริเคนท่ีเกิดท าง
เหนือของมหาสมุทรแอตแลนติ ก มีจ านวนลดลงค่อนขา้งชดัเจน  ดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ 

1.6 บริเวณชายฝ่ังประเทศเปรูซ่ึงเป็นประเทศท่ีอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีอเมริกาใต ้
หรือทางดา้นตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิกใตใ้กลเ้ส้นศูนยสู์ตร จะมีน ้าเยน็ใตม้หาสมุทรพดัข้ึนมายงัผวิน ้า 
กระบวนการน้ีคือการพดัข้ึนมาแทนท่ีของกระแสน ้าเยน็จากใตม้หาสมุทรข้ึนมาตามบริเวณชายฝ่ังอนัเป็นผล
เกิดจากลมสินคา้ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีก าลงัแรงพดัขนานฝ่ังบวกกบัการห มุนรอบตวัเองของโลก ขณะท่ีลม
บวกกบัการหมุนของโลกผลกัดนัใหผ้วิน ้าเบ้ืองบนท่ีอุ่นพดัห่างจากฝ่ังไป น ้าเยน็ขา้งล่างท่ีอุดมดว้ยแร่ธาตุ
อาหารส าหรับแพลงก์ ตอนพืชจะพดัข้ึนมาแทนท่ีผวิน ้าอุ่นท่ีถูกพดัพาไป บริเวณชายฝ่ังท่ีมีกระแสน ้าเยน็พดั
ข้ึนมาแทนท่ีจะเป็นบริเวณท่ีเหมาะ ท่ีสุดส าหรับการเจริญพนัธ์ุของปลาทะเล ทัว่โลกจะมีบริเวณเช่นน้ี            
อยู ่5 บริเวณใหญ่ๆ  คือ  

1. บริเวณชายฝ่ังรัฐแคลิฟอร์เนีย (ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของประเทศสหรัฐอเมริกา)  
2. ชายฝ่ังประเทศเปรู (ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีอเมริกาใต)้ 
3. ชายฝ่ังประเทศนามิเบีย (ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องทวปีแอฟริกา) 
4. ชายฝ่ังประเทศโมริตาเนีย (ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีแอฟริกา) 
5. ชายฝ่ังประเทศโซมาเลีย (ชายฝ่ังดา้นตะวนัออกของทวปีแอฟริกา) 

ปกติลมสินคา้ตะวนัออกเฉียงใตจ้ะพดัอยูเ่ป็นประจ าบริเวณเขตร้อนในซีกโลกใต ้ (ระหวา่งเส้นศูนย์
สูตรและละติจูด 30 องศาใต ้) การไหลของกระแสน ้าโดยปกติจะเคล่ือนท่ีตามทิศทางลม เป็นผลใหก้ระแสน ้า
หรือคล่ื นเคล่ือนท่ีจากชายฝ่ังประเทศเปรู ไปยงัฝ่ังแ ปซิฟิกตะวนัตกหรือฝ่ังออสเต รเลีย  อินโดนีเซีย คล่ืนท่ี
เคล่ือนท่ีไปใกลช้ายฝ่ังประเทศอินโดนีเซียจะชะลอความเร็วลง เน่ืองจากมีแรงตา้นจากฝ่ัง แต่คล่ืนท่ีอยูก่ลาง
มหาสมุทรยงัคงมีความเร็วมากกวา่จึงเคล่ือนท่ีข้ึนหนุนหนา้คล่ืนเดิมท าใหร้ะดบัน ้าทะเลบริเวณแปซิฟิก
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ตะวนัตกมีระดบัสูงกวา่ฝ่ังแปซิฟิกตะวนัออก  ซ่ึงผลจากการเคล่ือนท่ีของคล่ืนดงักล่าว  ท าใหส้ภาพอากาศ
บริเวณฝ่ังตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิก (ประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี) มีความชุ่มช้ืน มีฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนทีแ่สดงโซนต่างๆ ของโลก ทีเ่ผชิญวกิฤตเอลนีโญ 
ทีม่า: นางนภาพร เกาะทอง 

 
ตกชุก และในขณะท่ีฝ่ังตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิก (ประเทศเปรู เอ กวาดอร์ ชิลี ) มีความอุดมสมบูรณ์
สัตวน์ ้า เป็นผลจากกระแสน ้าเยน็ขา้งล่างท่ีอุดมดว้ยแร่ธาตุอาหารปลาจะพดัข้ึนมาแทนท่ีผวิน ้าอุ่นท่ีถูกพดัพา
ไป ท าใหบ้ริเวณชายฝ่ังเป็นบริเวณท่ีเหมาะท่ีสุดส าหรับการเจริญพนัธ์ุของปลาทะเล 
 

2.  ผลเสียของการเกิดเอลนีโญ –ลานีญา 

 

2.1  ท าใหพ้ื้นท่ี ท่ีเคยชุ่มช้ืนเกิดแหง้แลง้และพื้นท่ี ท่ีเคยมีฝนตกนอ้ย  เกิดภาวะน ้าท่วม  พื้นท่ี
เพาะปลูกในอินโดนีเซียท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกขา้วไดผ้ลดีกลบัเกิดความแหง้แลง้  เพาะปลูกขา้ว
ไม่ไดผ้ล เน่ืองจากปีท่ีผา่นมา อากาศแหง้แลง้ ฝนไม่ตก ปรากฏการณ์ เอลนีโญท าใหเ้กิดไฟป่าลุกลามจนท าให้
เกิดหมอกควนัพิษปกคลุมไปทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากหมอก
ควนัพิษจากอินโดนีเซีย ส่งผลถึงสุขภาพประชากร ในปี พ.ศ. 2540 มีปริมาณฝนตกนอ้ยในทุกภาค น ้าในเข่ือน
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บางเข่ือน มีปริมาณไม่มาก ส่งผลต่อเน่ืองถึงฤดูแลง้กลางปี พ .ศ. 2541 ซ่ึงทางราชการไดป้ระกาศเชิญชวนให้
ประชาชนใชน้ ้ากนัอยา่งประหยดั    

2.2  ในระหวา่งปี พ.ศ. 2504 - 2533 ท าใหอุ้ณหภูมิของอากาศเปล่ียนแปลง  องคก์ารอุตุนิยมวทิยา
โลก กล่าววา่  อุณหภูมิเฉล่ียสูงกวา่ท่ีเคยปรากฏมา  ถึง 0.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศท่ีสูงข้ึนมีผลต่อการ
แพร่พนัธ์ุของจุลินทรียบ์างชนิด  ประเทศ เคนยาในช่วงเวลาท่ีมีปรากฏการณ์ เอลนีโญ  พบวา่  มีผลกระทบ ต่อ
ผูค้น และสัตวเ์ล้ียงลม้ตายเป็นจ านวนมากเน่ืองจากอากาศร้อนจดั บางประเทศมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน บางประเทศมี
อุณหภูมิลดลงหนาวจดั  หิมะตกมาก ท าใหร้ะบบนิเวศเสียสมดุล อุณหภูมิของน ้าในมหาสมุทรสูงข้ึนมีผลให้
การเจริญเติบโตและปริมาณของไฟโตแพลงกต์อนลดลง ปลาซ่ึงกินไฟโตแพลงกต์อน เป็นอาหาร  ตอ้งหา
แหล่งอาหารใหม่  และเน่ืองจากอุณหภูมิสูงข้ึนจึงตอ้งอพยพข้ึน ไปทางเหนือ สัตวท่ี์กินปลา เช่น แมวน ้า และ
สิงโตทะเลจึงขาดอาหารและมีอตัราการตายเพิ่มข้ึน  

2.3  กรณีการเกิดไฟไหมป่้าอยา่งรุนแรงในบริเวณเกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว ของประเทศ                 
อินโดนีเซีย เม่ือปี พ .ศ. 2540 ซ่ึงควนัไฟและเถา้ถ่านจากการลุกไหมไ้ดล้อยฟุ้งไปปกคลุมประเทศใกลเ้คียง                
5 ประเทศ คือ  สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์บางส่วน  และหลายจงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย 
ก่อใหเ้กิดการแปรปรวนของสภาพลมฟ้าอากาศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และท าลายสุขภาพ              
ของประชาชนนบัหม่ืนๆคนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้น ตลอดจนมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่ออุตส าหกรรม              
การท่องเท่ียว การปศุสัตว ์และการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในหลายบริเวณ พื้นท่ีป่าถูกไฟเผาผลาญไปเป็นบริเวณ
กวา้งถึง 3.7 ลา้นไร่ ไฟไดท้  าลายทุ่งหญา้ ป่าพรุ ป่าผลดัใบ และลุกลามเขา้ไปท าลายป่าดิบช้ืนอีกดว้ย  
 

แนวทางแก้ไข 

 

แนวทางแกไ้ขปัญหาของปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เอลนีโญ  คือ ข้ึนอยูก่บัมนุษยทุ์กคนวา่จะสามารถ
ช่วยโลกของเราไม่ใหร้้อนข้ึน เช่น  ช่วยกนัรักษาความสะอาดของชุมชนไม่ท าใหมี้ขยะเน่าเสีย  เพราะถา้มีขยะ
มากก็จะท าใหเ้กิดการท าลายชั้นบรรยากาศของโลกได้  ช่วยกนัปลูกตน้ไม้  เพราะถา้มีต้นไมจ้  านวนมาก  ก็จะ
สามารถช่วยลดความร้อนใหก้บัโลกได ้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน –  หลงัเรียน 

โรงเรียนปทุมวไิล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม ส 30221 โลกศึกษา เร่ือง เอลนีโญ-ลานีญา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   จ านวน 10  ข้อ   10  คะแนน 

ค าช้ีแจง: 1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม ส 30221 โลกศึกษา  
                   มีจ านวน  2  หนา้ 

2. ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือกจ านวน  10 ขอ้ 
3. เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกใหเ้ท่านั้น 
4. อยา่ขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ใหส่้งแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ หา้มน าแบบทดสอบออกจากหอ้งสอบโดยเด็ดขาด  

ผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา 
1. ขอ้ใด กล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัปรากฏการณ์                
เอลนีโญ  

ก. ปรากฏการณ์ปลาโลมาเกยต่ืน    
ข. ปรากฏการณ์น ้าทะเลเปล่ียนอุณหภูมิ
กะทนัหนั   
ค. ปรากฏการณ์พายขุนาดยกัษพ์ดัข้ึนชายฝ่ัง
ทะเล    
ง. ปรากฏการณ์ท าใหเ้กิดการไหลยอ้นกลบั
ของผวิน ้าทะเลอุ่น    

2. ขอ้ใด เป็นปรากฏการณ์เก่ียวกบักระแสน ้าเยน็       
ก.  สึนามิ 
ข.  ลานีญา  
ค.  เอลนีโญ        
ง.  พายหุมุน        

3. แนวเส้นศูนยสู์ตรทางแปซิฟิกตะวนัตกหรือท่ีเรียกวา่ 
“ ลมสินคา้ ” นัน่เอง ซ่ึงลมสินคา้น้ีจะพดัน ้าทะเลชั้นบน
ท่ีร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออก แถบบริเวณ
ชายฝ่ังประเทศเปรู ใหไ้หลตามมายงัมหาสมุทร     
ก. มหาสมุทรอินเดีย    
ข. มหาสมุทรอาร์คติก    
ค. มหาสมุทรแปซิฟิก 
ง. มหาสมุทรแอตแลนติก   

4. ขอ้ใด อธิบายความหมายของการเกิดลานีญา ได้
ชดัเจน    
ก. ปรากฏการณ์ตรงขา้มกบัเอลนีโญ  
ข. ปรากฏการณ์ของคล่ืนยกัษซ์ดัชายฝ่ัง 
ค. ปรากฏการณ์พายขุนาดยกัษพ์ดัข้ึนชายฝ่ังทะเล   
ง. ปรากฏการณ์ท่ีน ้าทะเลเกิดการเปล่ียนอุณหภูมิอยา่ง
รวดเร็ว    
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 ส 30221 โลกศึกษา                                                                                                                          หน้าที ่2   
5.  (El Niño)  มีรากศพัทม์าจากภาษาใด  

ก.  สเปน 
ข.  องักฤษ 
ค.  เยอรมนั    
ง.   ฝร่ังเศส 

6.   ค าวา่ “  (El Niño) ”  ความหมายวา่อยา่งไร  
ก.  ผูช้าย   
ข.  ผูห้ญิง 
ค.  เด็กชาย   
ง.  เด็กหญิง        

7.  ขอ้ใด เป็นปรากฏการณ์เก่ียวกบักระแสน ้าอุ่น       
ก.  ลานีญา 
ข.  เอลนีโญ 
ค.  ทอร์นาโด    
ง.   เฮอร์ริเคน 

8. ปรากฏการณ์เก่ียวกบักระแสน ้าเยน็ เรียกวา่     
ก.  ไตฝุ้่ น 
ข.  สึนามิ    
ค.  ลานีญา 
ง.  เอลนีโญ 

 

9. ขอ้ใด เป็นวนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด El  Niño  
ของชาวเปรู 

ก. วนัปีใหม่      
ข. วนัส้ินโลก 
ค.  วนัพระเยซู 
ง.  วนัคริสตม์าส 

10. ขอ้ใด ไม่ใช่ผลกระทบจากปรากฏการณ์ 
เอลนีโญ ท่ีมีผลเสียต่อชาวโลก 

ก. พื้นท่ีท่ีเคยชุ่มช้ืนเกิดภาวะแหง้แลง้ 
ข. ตดัไมท้  าลายป่า และเผาป่าเพื่อท าไร่ เล่ือนลอย
ของชนกลุ่มนอ้ย 
ค. อุณหภูมิเปล่ียนแปลงสูงข้ึนอากาศร้อนจดัใน
ขณะเดียวกนัอุณหภูมิลดลงท าให้อากาศหนาวจดั 
หิมะตกหนกั 
ง. ระบบนิเวศเสียสมดุล ปริมาณของไฟโตแพลง
ตอนลดลด ปลาตอ้งหาแหล่งอาหารใหม่ สัตวท่ี์
กินปลาเป็นอาหารจึงขาดอาหารและมีอตัราการ
ตายเพิ่มข้ึน 
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ใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะความสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน เร่ือง เอลนีโญ-ลานีญา 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั
(Interdependence) 
 

....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 

(Social Justice) 

....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4.สิทธิมนุษยชน (Human 

Rights) 

....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

5.ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้

สถานการณ์ (Value and 

Perception) 

....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(Sustainable Development) 

....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

8.ความหลากหลาย (Diversity) 

 

....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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เฉลย ใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะความสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน เร่ือง เอลนีโญ-ลานีญา 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 
 

เก่ียวขอ้งกบับางประเทศในอดีต เช่น เปรู เอกวาดอร์ ชิลี ไทย
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี สหรัฐอเมริกา นามิเบีย  
โมริตาเนีย โซมาเลีย แต่ปัจจุบนั มีผลกระทบกบัประชากรทั้งโลก 

2. การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั
(Interdependence) 
 
 

ทุกประเทศตอ้งตระหนกัถึงภยัพิบติัของ เอลนีโญ-ลานีญา ซ่ึงก็เป็น
จากการกระท าของมนุษย ์ฉะนั้นเราตอ้งหยดุพฤติกรรมของมนุษยท่ี์
จะส่งผลร้ายต่อโลกและยอ้นกลบัมาท่ีมนุษย ์เช่น  
1. ใหค้วามรู้แก่ประชากรของประเทศตนเอง 
2. ออกกฎหมายคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. รณรงคใ์หมี้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 

(Social Justice) 

 

ไม่มีความเป็นธรรมในสังคม เพราะส่วนใหญ่ประเทศท่ีพฒันาแลว้
ร ่ ารวยมัง่คัง่ มกัจะใชอ้  านาจในการแสวงหาผลประโยชน์ จากกลุ่ม
ประเทศยากจน ปลน้ทรัพยากรและแร่ธาตุ โดยหารู้ไม่วา่ เม่ือเกิด
เอลนีโญ-ลานีญาข้ึนแลว้ ผลกระทบนั้นจะไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั           
จะไดรั้บผลกระทบกนัทุกคน 

4. สิทธิมนุษยชน  
(Human Rights) 

การเกิดเอลนีโญ-ลานีญาไม่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน  
(Human Rights) 

5. ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้

สถานการณ์ (Value and 

Perception) 

ควรสร้างค่านิยมท่ีดีและถูกตอ้งในการอยูอ่าศยัร่วมกนัในโลกใบน้ี
วา่ท าอยา่งไรเราจะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งรู้-รักษ-์ปกป้องโลกของเรา
และเห็นความส าคญัของปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึน เพราะการกระท าของ
มนุษยแ์ละรับรู้ร่วมกนัวา่ ภยัพิบติัก าลงัคุกคามโลก 
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แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(Sustainable Development) 

 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื มนุษยท์ั้งโลกตอ้งใหค้วามร่วมมือกนั ไม่เผา

ป่า ไม่ตดัไมท้  าลายป่า ไม่ระเบิดภูเขา ไม่ทิ้งส่ิงปฏิกลูลงแม่น ้า ทะเล

และมหาสมุทร ใหรู้้จกัน าของเก่ามาใชห้ลายๆคร้ังและรู้จกัใช้

ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) ของการเกิด                 

เอลนีโญ-ลานีญา ทุกประเทศไม่ตอ้งทะเลาะกนัไม่ตอ้งโทษใครผดิ

ใครถูก ใหร่้วมมือกนัปกป้องรักษโ์ลก ท าอยา่งไรจะแกปั้ญหา                

เอลนีโญ-ลานีญา เช่น ร่วมกนัปลูกป่า ร่วมกนัอนุรักษ ์ถา้ทุกประ เทศ

ใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหา ความขดัแยง้ก็จะลดลง 

8. ความหลากหลาย (Diversity) ความหลากหลาย (Diversity) ท่ีท  าใหเ้กิดเอลนีโญ-ลานีญา เช่น 

อุณหภูมิของกระแสน ้าอุ่นเพิ่มข้ึน ชั้นบรรยากาศเบาบาง ลมเปล่ียน

ทิศทาง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

( เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที ่2 
เร่ือง เอลนีโญ – ลานีญา  

 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง: ใหผู้เ้รียนน าขอ้ความดา้นขวามือมาใส่หนา้ขอ้ดา้นซา้ยมือท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งมากท่ีสุด  

....... 1. เอลนีโญ ก. 10 องศา เหนือ-ใต้บริเวณเส้นศูนย์สูตร 

....... 2. ผลการเกดิเอลนีโญทีเ่ห็นชัดเจน ข. ได้รับควนัพษิจากประเทศอนิโดนิเซีย 

....... 3. เดือนทีเ่กดิปรากฏการณ์เอลนีโญขึน้ใน

โลก    

ค. ประเทศบราซิล 

....... 4. Upwelling   ง. ปรากฏการณ์ท าให้เกดิการไหลย้อนกลบัของ
ผวิน า้ทะเลอุ่น    

....... 5. ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก                 
เอลนีโญ – ลานีญา                      

จ. อุณหภูมิผวิน า้ยิง่ร้อนท าให้บริเวณน้ันรุนแรง
ต่อการเกดิเอลนีโญมากขึน้                                               

....... 6. ลานีญา                                               ฉ. อุณหภูมิสูงหรือฝนน้อยกว่าปกติ 

....... 7. ประเทศทีป่ระสบภัยเอลนีโญมีคนตาย
มากทีสุ่ดคือ   

ช. เดือนธันวาคม 

....... 8. ดัชนีวดัขนาดของเอลนีโญทีชั่ดเจนทีสุ่ด     ซ. ผวิน า้ทะเลเคยร้อนกลบัเยน็ลง 

....... 9. เอลนีโญ – ลานีญา ส่งผลกระทบต่อโลก       ฌ. ชาวประมงขาดรายได้เพราะปลาน้อยลง 

....... 10. การเกดิเอลนีโญ – ลานีญาของโลก          ญ. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ฎ. ปรากฏการณ์น า้เยน็ทีอ่ยู่ในทีล่กึ ๆแล้วไหลมา
แทนน า้อุ่นๆทีอ่ยู่ทีผ่วิน า้ได้ดี   

  ฏ. ประเทศเปรู 

  ฐ. ความผนัผวนของสภาพอากาศโลก ทีเ่ป็น
ปรากฏการณ์ช่วงระยะเวลาเยน็ลงของน า้ทะเล
จากปรากฏการณ์ เอลนีโญ   
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เฉลยใบงานที ่2 
เร่ือง เอลนีโญ – ลานีญา  

 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง: ใหผู้เ้รียนน าขอ้ความดา้นขวามือมาใส่หนา้ขอ้ดา้นซา้ยมือท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งมากท่ีสุด  

..ง.. 1. เอลนีโญ ก. 10 องศา เหนือ-ใต้บริเวณเส้นศูนย์สูตร 

..ฌ.. 2. ผลการเกดิเอลนีโญทีเ่ห็นชัดเจน ข. ได้รับควนัพษิจากประเทศอนิโดนิเซีย 

..ช.. 3. เดือนทีเ่กดิปรากฏการณ์เอลนีโญ  ค. ประเทศบราซิล 

..ฎ.. 4. Upwelling   ง. ปรากฏการณ์ท าให้เกดิการไหลย้อนกลบัของ
ผวิน า้ทะเลอุ่น    

..ข.. 5. ผลกระทบจากเอลนีโญ – ลานีญา                   
ทีป่ระเทศไทยได้รับ                  

จ. อุณหภูมิผวิน า้ยิง่ร้อนท าให้บริเวณน้ันรุนแรง
ต่อการเกดิเอลนีโญมากขึน้                                               

..ฐ.. 6. ลานีญา                                               ฉ. อุณหภูมิสูงหรือฝนน้อยกว่าปกติ 

..ค.. 7. ประเทศทีป่ระสบภัยเอลนีโญ มีคนตาย
มากทีสุ่ดคือ   

ช. เดือนธันวาคม 

..จ.. 8. ดัชนีวดัขนาดของเอลนีโญทีชั่ดเจนทีสุ่ด     ซ. ผวิน า้ทะเลเคยร้อนกลบัเยน็ลง 

..ฉ.. 9. เอลนีโญ – ลานีญา ส่งผลกระทบต่อโลก       ฌ. ชาวประมงขาดรายได้เพราะปลาน้อยลง 

..ก... 10. โซนทีเ่กดิเอลนีโญ – ลานีญาของโลก          ญ. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ฎ. ปรากฏการณ์น า้เยน็ทีอ่ยู่ในทีล่กึ ๆแล้วไหลมา
แทนน า้อุ่นๆทีอ่ยู่ทีผ่วิน า้ได้ดี   

  ฏ. ประเทศเปรู 

  ฐ. ความผนัผวนของสภาพอากาศโลก ทีเ่ป็น
ปรากฏการณ์ช่วงระยะเวลาเยน็ลงของน า้ทะเล
จากปรากฏการณ์ เอลนีโญ   

 
 

                                                          ( เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง  การเกดิเอลนีโญ – ลานีญา  

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนเติมค าหรือขอ้ความลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์  
********************************************************************************** 

1. กระแสน า้เยน็แทนทีก่ระแสน า้อุ่นบริเวณฝ่ังทะเล มีผลต่อระบบนิเวศวทิยาอย่างไร  
ตอบ ................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
2. ผวิน า้ทะเลบริเวณทีเ่คยอุ่นกลบัเยน็ลงอย่างรวดเร็วเป็นปรากฏการณ์เกีย่วข้องกบั เร่ืองใด  
ตอบ ...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
3. นักวทิยาศาสตร์ได้แบ่งลกัษณะการเกดิเอลนีโญ ออกเป็นกีข่นาด อะไรบ้าง  
ตอบ ...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
4.    ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ผลกระทบจากการเกดิเอลนีโญ –ลานีญาเป็นอย่างไร  

 

ผลกระทบทางบวบ ผลกระทบทางลบ 

  

  

  

  

  

  

5. พายุใต้ฝุ่นและพายุเฮอร์ริเคนแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร  
ตอบ ............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานที่ 3 
เร่ือง  การเกดิเอลนีโญ – ลานีญา  

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนเติมค าหรือขอ้ความลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์  
********************************************************************************** 
1. กระแสน า้เยน็แทนทีก่ระแสน า้อุ่นบริเวณฝ่ังทะเล มีผลต่อระบบนิเวศวทิยาอย่างไร  

ตอบ   มีผลต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน์วิทยา ปริมาณปลาลดลง และชาวประมงขาดรายได ้
2. ผวิน า้ทะเลบริเวณทีเ่คยอุ่นกลบัเยน็ลงอย่างรวดเร็วเป็นปรากฏการณ์เกีย่วข้องกบัเร่ืองใด  

ตอบ    การเกิดลานีญา 
3. นักวทิยาศาสตร์ได้แบ่งลกัษณะการเกดิเอลนีโญ ออกเป็นกีข่นาด อะไรบ้าง  

ตอบ  แบ่งออกเป็น   4   ขนาด คือ 
1)  อ่อนมาก 
2)  อ่อน    
3)  ปานกลาง   
4)  รุนแรง  

4. ให้ผู้เรียนวเิคราะห์ผลกระทบจากการเกดิเอลนีโญ –ลานีญาเป็นอย่างไร  

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 
1. ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 1. พื้นท่ีเคยชุ่มช่ืนกลบัแหง้แลง้ 
2. ปลาซามอนมีปริมาณเพิ่มข้ึนชาวประมงมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน 

2. พื้นท่ีฝนตกนอ้ยกลบัน ้าท่วม 

3. ธุรกิจรีสอร์ทมีรายไดดี้เพราะนกัท่องเท่ียว  
เดินทางมาเล่นสกีและโตค้ล่ืนจ านวนมากข้ึน 

3. พื้นท่ีเคยอุดมสมบูรณ์กลบัแหง้แลง้ 

     4. อากาศแหง้แลง้ท าใหเ้กิดไฟไหม ้
5. พายุใต้ฝุ่นและพายุเฮอร์ริเคนแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร  

ตอบ    เป็นพายปุระเภทเดียวกนัแต่บริเวณท่ีเกิดแตกต่างกนั เช่น กรณีเกิดทางทิศตะวนัตกของ
มหาสมุทรท่ีแปซิฟิกเหนือและในทะเลจีนใต ้เรียกวา่ใตฝุ้่ น  และกรณีท่ีเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติก
เหนือจะเรียกวา่ พายเุฮอริเคน  

                                                           ( เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน ) 
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ใบงานที ่4 
เร่ือง เอลนีโญ  -  ลานีญา 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนท าผงัมโนทศัน์ช่ือประเทศและบริเวณท่ีเกิดและสมุทรท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเกิด  
                 เอลนีโญ – ลานีญา 
********************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศ 

ที่ได้รับผลกระทบ 

 

บริเวณที่เกิด 

 

 

 

เอล 
นิ 
โญ 

 

ลา 
นี 
ญา 
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เฉลยใบงานที ่4 
เร่ือง  เอลนีโญ - ลานีญา 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนท าผงัมโนทศัน์ช่ือประเทศและบริเวณท่ีเกิดและสมุทรท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเกิด  
                 เอลนีโญ – ลานีญา 
********************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 

ประเทศ 
เปรู 

ประเทศ 

ที่ได้รับผลกระทบ 

 

บริเวณที่เกิด 

 

ประเทศ
ชิล ี

 

 

เอล 
นิ 
โญ 

 

ลา 
นี 
ญา 

 

ประเทศเคนยา 
 

ประเทศ
อนิโดนีเซีย 
 

 

 
แนวเส้นศูนย์สูตรตะวนัตก 

มหาสมุทรแปซิฟิก 
 

ชายฝ่ังประเทศ 
ออสเตรเลยี 

มหาสมุทร 
แอตแลนติกเหนือ 

 ชายฝ่ังประเทศเปรู

ประเทศเอกวาดอร์ 

 

ประเทศ 
เอควาดอร์ 

ทวปีอเมริกา
ใต้ 

 

 

( เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน ) 
 



 
 

26 
 

ใบงานที ่5 
เร่ือง  เอลนีโญ - ลานีญา 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนตั้งช่ือภาพแลว้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ี  
********************************************************************************* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือภาพ ............................................................................................................... 

ภาพน้ีแสดงถึงลกัษณะภูมิอากาศแบบใดสาเหตุท่ีเกิดและผูเ้รียนมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 

 
 
  
 
 

http://www.angthongnews.com/welcome/wp-content/uploads/2011/02/images1.jpg
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เฉลยใบงานที ่5 
เร่ือง  เอลนีโญ - ลานีญา 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนตั้งช่ือภาพแลว้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปน้ี  
********************************************************************************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: http://www.angthongnews.com. 

ช่ือภาพ ......ความจริงท่ีปรากฏ 

 ภาพน้ีแสดงถึงลกัษณะภูมิอากาศแบบใดสาเหตุท่ีเกิดและผูเ้รียนมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง  

           ตอบ  พื้นท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เดิมมีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนช้ืน ปัจจุบนัไดรั้บ

ผลกระทบจากการเกิดเอลนีโญและลานีญา ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ซ่ึงมนุษยเ์องเป็นผูก้ระท าใหเ้กิด

การแปรปรวนของสภาวอากาศ และมนุษยจ์ะตอ้งหาแนวทางแกไ้ขเพื่อความอยูร่อดของพวกมนุษยเ์อง เช่น 

การปลูกป่า จบัมือกนัรณรงคใ์นเร่ืองส่ิงแวดล้อม ออกกฎหมายคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

 (เฉลยอยู่ในดุลพนิิจของครูผู้สอน) 

http://www.angthongnews.com/welcome/wp-content/uploads/2011/02/images1.jpg
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ใบงานที ่6 
เร่ือง  เอลนีโญ - ลานีญา 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนอ่านเน้ือเร่ืองแลว้แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีก าหนดให้  
********************************************************************************* 

 
        บทความที ่ 1 ประเทศ ต่างๆ ในตะวนั  

ออกกลาง ก าลงั เผชิญสภาพอากาศเลวร้าย  

ตอ้งเผชิญกบัสภาพอากาศแปรปรวนอยา่ง

รุนแรง และมีผูเ้สียชีวติแลว้อยา่งนอ้ย 1 คน

ผูเ้สียชีวติรายดงักล่าวเป็นสตรีชาวเลบานอน 

ซ่ึงถูกตน้ไมล้ม้ทบัรถยนตเ์น่ื องจากฝนตก

หนกั  และกระแสลมแรง ขณะท่ีในบางพื้นท่ี

ถูกพายกุระหน ่าอยา่งรุนแรงส่งผลใหอุ้ณหภูมิลดต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ เท่ี ยวบินจ านวนมากตอ้งล่าชา้ ส่วนบาง

พื้นท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาพอากาศแหง้แลง้จดัจนเกิดไฟป่า ขณะท่ีอียปิต์  และจอร์แดนตอ้งเผชิญกบัพายทุราย แต่

กรุงดามสักสัขอ งซีเรีย กลบัถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ และทางการตอ้งสั่งปิดท่าเรือเมืองทาร์ทุส เช่นเดียวกบั

อียปิตท่ี์ตอ้งปิดท่าเรือ  อเล็กซานเดรีย  และท่าเรือ  นูไวบา ส่วนอิสราเอลก็ไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัทั้งพายท่ีุ

พดักระหน ่าและคล่ืนลมแรงเป็นเหตุใหเ้รือสินคา้ของมอลโดวา อบัปางนอกชายฝ่ังแต่โชคดีท่ีลูกเรือทั้ง 11 คน

ไดรั้บการช่วยเอาไวไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั 

     บทความที ่2  สภาพภูมิอากาศในจีนยงัแปรปรวนหนกั  

ทั้งร้อนแหง้แลง้และฝนตกหนกัสร้างความสูญเสียทั้่งชีวติ  

และทรัพยสิ์น พื้นท่ีทางการเกษตรไดรั้บความเสียหายเป็น

บริเวณกวา้ง นครฉ่ งช่ิง ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน 

เผชิญกบัฝนท่ีตกลงมาอยา่งหนกัส่งผลใหร้ะดบัน ้าใน

แม่น ้าตา้นหนิง เพิ่มสูงกวา่ 4 เมตร  ภายในเวลาเพียง 1 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://mcot-image01.mcot.gtis.co.th/content/images/stock/image_20101213093821DD97C963-FAA3-A8E3-44B9FD48299B47A1.jpg&imgrefurl=http://www.mcot.net/content/142024&usg=__AXlEmiR8ZppSZUuhVbgzZKms20k=&h=240&w=320&sz=21&hl=th&start=228&zoom=1&tbnid=LfFoBBEvS_AeKM:&tbnh=89&tbnw=118&ei=Fg49T7SwJYvtrQeItMTDBw&prev=/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87&hl=th&sa=X&imgurl=http://www.angthongnews.com/welcome/wp-content/uploads/2011/02/images1.jpg&imgrefurl=http://www.angthongnews.com/welcome/?p=12275&h=187&w=269&sz=15&biw=1366&bih=648&tbs=simg:CAESEgnbfXxCP4cb-SHmF1AXq3qGsg&tbm=isch&itbs=1
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ชัว่โมงและน ้าไดเ้อ่อทน้ไหลทะลกัเขา้ท่วมตลาด นอกจากน้ียงัมีน ้าไหลบ่าเขา้ท่วมโรงเรียน  และเกิดหินพงั

ถล่มจากภูเขาลงมาทบับา้นเรือน มีผูเ้สียชีวติ 1 คน ฝนท่ีตกหนกัยงัสร้างความเสียหายอยา่งหนกัใหก้บัพืชผ ล

การเกษตรท่ีก าลงัจะเก็บเก่ียวในเร็วๆ น้ี 

ส่วนพื้นท่ีทางภาคตะวนัตกเฉียงใตแ้ละภาคกลางของจีนตอ้งเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายแบบตรงขา้ม

จากความแหง้แลง้ท่ีแผป่กคลุมไปทัว่ เน่ืองจากฝนทิ้งช่วงส่งผลใหป้ระชาชนกวา่ 4 ลา้นคนก าลงัขาดแคลนน ้า 

ทางการตอ้งระดมความช่วยคร้ังใหญ่เพื่อบรรเทาวกิฤตภยัแลง้ โดยเฉพาะพื้นท่ีทางภาค ใตท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

มากท่ีสุด ขณะท่ีพืชผลการเกษตรไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจากผนืดินท่ีแตกระแหง ท าใหพ้ืชผกัเห่ียวเฉา

ลม้ตายลงในท่ีสุด 

 

1. จากบทความทั้ง 2 บทความ ผูเ้รียนคิดวา่เกิดอะไรข้ึนกบัทั้ง2 บทความ  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. ภาพทั้ง 2 ภาพ ผูเ้รียนคิดวา่เหมือนและแตกต่างกนัอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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เฉลยใบงานที ่6 
เร่ือง  เอลนีโญ - ลานีญา 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอลนีโญ – ลานีญา 
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนอ่านเน้ือเร่ืองแลว้แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีก าหนดให้  
********************************************************************************* 

1. จากบทความทั้ง 2 บทความ ผูเ้รียนคิดวา่เกิดอะไรข้ึนกบัทั้ง 2 บทความ   
ตอบ  ทั้งกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางและในประเทศจีน ก าลงัไดรั้บผลกระทบจากปรากฏการณ์                  

เอลนีโญและลานีญา 
2. ภาพทั้ง 2 ภาพ ผูเ้รียนคิดวา่เหมือนและแตกต่างกนัอยา่งไร 

ตอบ  ทั้งกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางและในประเทศจีน ก าลงัไดรั้บผลกระทบจากปรากฏการณ์              
เอลนีโญและลานีญา เหมือนกนัทุกประการ 
3. ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข 

ตอบ แนวทางแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา มีดงัน้ี 

1. ช่วยกนัรักษาความสะอาดของชุมชนไม่ท าใหมี้ขยะเน่าเสีย  เพราะถา้มีขยะมากก็จะท าใหเ้กิด                  
การท าลายชั้นบรรยากาศของโลกได ้

2. ช่วยกนัปลูกตน้ไม ้เพราะถา้มีตน้ไมจ้  านวนมาก ก็จะสามารถช่วยลดความร้อนใหก้บัโลกได ้ 
3. ไม่ตดัไมท้  าลายป่า  
4. ออกกฎหมายคุม้ครองและอนุรักษป่์า 
5. ทุกประเทศทัว่โลก ตอ้งตระหนกัและเห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
6. ใหค้วามรู้แก่ประชาชน ตระหนกัถึงภยัพิบติัของผลท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  

ท่ีมีผลยอ้นกลบัมาเล่นงานมนุษยเ์อง เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ท่ีท  าความเดือดร้อนอยูใ่นขณะน้ี 
 

 

 

(เฉลยอยู่ในดุลพนิิจของครูผู้สอน) 
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บรรณานุกรม 
ขอ้มูลจาก :  http://www.pantipplaza.com/page.php?aid=123&tmid 
ข้อมูลจาก  http://www.pandadumnam.com/scoop_laNiña.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


