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::: พายุหมุนเขตรอน :::
โดย.. อาจารยจรูญ   เลาหเลิศชัย

อาจารยพิเศษประจําสวนวิชาการทั่วไป

พายุหมุนเขตรอนเปนปรากฎการณธรรมชาติที่มีอานุภาพอันรุนแรงและมีผลตอลักษณะอากาศ
ในเขตรอน  ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย พายุหมุนเขตรอนนี้เมื่อมีกําลังแรงสูงสุดมีชื่อเรียกแตกตางออกไป
ตามตําบลและสถานที่เกิด เชน เรียกวา ”ไตฝุน” ในบริเวณทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก และ
บริเวณทั้งหมดในมหาสมุทรแปซิฟกใต  เรียกวา ”เฮอริเคน” ในมหาสมุทรแอตแลนติค ในทะเลคาริเบียน 
อาวเม็กซิโกและทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ เรียกวา ”ไซโคลน” ในมหาสมุทรอินเดียและ
บางประเทศที่เรียกชื่อพิเศษนอกเหนือไปจากนี้ เชน ประเทศฟลิปปนส เรียกวา ”บารเกียว” ใน
ประเทศออสเตรเลีย เรียกวา “วิลล่ี - วิลล่ี”  เปนตน

พายุหมุนเขตรอนเปนพายุหมุนที่มีถิ่นกําเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตรอนแถบละติจูดต่ํา  แตไม
ตํ่ามากจนใกลเสนศูนยสูตรจนเกินไป ระบบการหมุนเวียนของลมพัดเวียนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลก
เหนือและพัดเวียนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต มีลักษณะอากาศรายติดตามมาดวย เชน ฝนตกหนัก 
เกิดคลื่นสูงใหญในทะเล บริเวณศูนยกลางพายุเปนบริเวณที่มีลมสงบหรือแปรปรวน อากาศแจมใส มี
ลักษณะเปนวงกลมมองเห็นไดจากภาพดาวเทียม เรียกวา “ตาพายุ” สวนบริเวณขอบของตาพายุจะเปน
บริเวณที่มีลมแรงที่สุด

การเกิดพายุ   พายุหมุนเขตรอนจะกอตัวขึ้นก็ตอเมื่อ
1. ในบริเวณนานน้ําที่กวางขวาง และมีอากาศรอนชื้น มีอุณหภูมิสูงกวา 26 องศาเซลเซียส
2. แรงเฉขวา (Corriolis Force) มีมากพอที่จะทําใหเกิดการหมุนเวียนของพายุ (อยางนอยสูง

กวาละติจูด 5-8 องศาเหนือและใตของเสนศูนยสูตร)
3. ที่บรรยากาศระดับสูงๆ เหนือบริเวณพายุจะมีกระแสลมหมุนออก

การแบงประเภทของพายุ ตามขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก ไดจัดแบงชนิดของ
พายุหมุนเขตรอนตามความรุนแรงของพายุเปน 3 ระดับ ดังนี้

ก. พายุดีเปรสชั่น  มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางไมถึง 34 นอต หรือ 63 กม./ชม.
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ข. พายุโซนรอน  มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางตั้งแต 34 นอตขึ้นไป แตไมถึง 64 นอต 
หรือต้ังแต 63 กม./ชม.  แตไมถึง 117 กม./ชม.

ค. ไตฝุน  มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางตั้งแต 64 นอตขึ้นไป หรือต้ังแต 117 กม./ชม. ข้ึนไป

การเคลื่อนตัว
 พายุหมุนเขตรอนเมื่อเร่ิมกอตัวขึ้นเปนพายุดีเปรสชั่น แลวสวนใหญจะเคลื่อนตัวไปในแนวทาง
ตะวันตกในกระแสลมที่พัดประจําจากทิศตะวันออกในเขตรอน โดยจะหมุนคลายลูกขาง มีความเร็วใน
การเคลื่อนตัวประมาณ 18-22 กม./ชม. ในซีกโลกเหนือ จนกระทั่งถึงละติจูด 20-30 องศา จะเร่ิมเลี้ยว
โคง จากนั้นเคลื่อนไปทางเหนือแลวเปลี่ยนไปทางตะวันออก ระหวางเลี้ยวโคง พายุบางลูกไมเคลื่อนที่
เปนเวลา 1 วันหรือมากกวา  แตภายหลังที่เลี้ยวโคงแลวจะเคลื่อนตัวอยางรวดเร็วไปในกระแสลมตะวัน
ตกในเขตอบอุน

พายุหมุนเขตรอนที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยูในแนวที่ไดผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอนที่กอตัวขึ้นทางดานตะวันตกของ

มหาสมุทรแปซิฟค โดยพายุหมุนเขตรอนจะเขาสูประเทศไทยตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 
เดือนกันยายนและเดือนตุลาคมเปนเดือนที่พายุมีโอกาสเขามาในประเทศไทยมากที่สุด  พายุหมุนเขต
รอนที่เคลื่อนเขาประเทศไทยในคาบ 52 ป (2494 - 2545) ดังแสดงไวในตารางที่ 1

ตารางที่ 1
เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
จํานวนพายุ 1 6 6 11 19 42 48 29 8 170

เฉลี่ยตลอดปมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยประมาณ 3-4 ลูก  สวนลักษณะทาง
เดินของพายุอธิบายไวในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
   พฤษภาคม เปนพายุที่เกิดในทะเลอันดามัน  แลวเคลื่อนเขาสูประเทศไทยบริเวณดาน

ตะวันตกของประเทศ คือ ต้ังแตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ข้ึนไปถึงจังหวัด
ตาก

   มิถุนายน และ
   กรกฎาคม

ผานประเทศเวียดนามและลาว  เขาสูภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน

   สิงหาคม ผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
   กันยายน ผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
   ตุลาคม มีโอกาสผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออก ภาคกลาง

และภาคใตตอนบน
   พฤศจิกายน ผานภาคใตทั้งตอนบนและตอนลาง
   ธันวาคม ผานภาคใตตอนลาง

โดยปกติเดือนกันยายนและตุลาคมจะเปนเดือนที่มีความถี่ของพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสู
ประเทศไทยมากที่สุด (ตามตารางที่ 1)  เพราะเปนชวงที่มีพายุเกิดขึ้นมาก  และมีแนวโนมทางเดินของ
พายุอยูในแนวเดียวกับประเทศไทย  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  พายุสวนใหญจะเคลื่อนตัวทางเหนือ
และตะวันตกเฉียงเหนือ  เขาสูประเทศจีนหรืออาวตังเกี๋ย  ซึ่งบางครั้งจะมีอิทธิพลทางออมทําใหฝนตก
ชุกหนาแนนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน  
แนวทางเดินของพายุจะเริ่มมีทิศทางเปนตะวันตกมากขึ้น  เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน  แนวทางเดิน
ของพายุจะเคลื่อนเขาสูบริเวณชายฝงตอนใตของประเทศเวียดนาม  และเคลื่อนตัวผานเขามาในบริเวณ
กนอาวไทยและภาคใต อาทิเชน พายุโซนรอนแฮเรียต เคลื่อนขึ้นฝงที่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2505  พายุใตฝุนเกย เคลื่อนขึ้นฝงในแนวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532  พายุไตฝุนลินดา เคลื่อนขึ้นฝงที่อําเภอ 
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540


