
ความหมายและทีม่าของชื่อพายหุมุนเขตร้อน 

ที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต ้

Column I 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มาของชื่อ 
DAMREY  ด็อมเร็ย ช้าง กัมพูชา 
HAIKUI  ไห่ขุย ชื่อดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่ง จีน 
KIROGI  คีโรกี ห่านป่า เกาหลีเหนือ 
KAI-TAK  ไคตั๊ก ชื่อท่าอากาศยานเดิม ฮ่องกง (จีน) 
TEMBIN  เทม็บิง,

เท็มบิน 
ราศีตุลย์, ตาชั่ง ญี่ปุ่น 

BOLAVEN  บอละเวน ที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศลาว ลาว 
 SANBA  ซันปา ชื่อสถานที่ในมาเก๊า มาเก๊า(จีน) 
JELAWAT  เจอลาวัต ชื่อปลาน้้าจืดชนิดหนึ่ง มาเลเซีย 
EWINIAR  เอวิเนียร์ ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ[ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะชุก(Chuuk)] ไมโครนีเซีย 
MALIKSI  มาลิกซี เร็ว ฟิลิปปินส์ 
GAEMI  แคมี มด เกาหลีใต้ 
PRAPIROON  พระพิรุณ ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน ไทย 
MARIA  มาเรีย ชื่อผู้หญิง[ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา

(Mariana)] 
สหรัฐอเมริกา 

SON TINH  เซินติญ ชื่อเทพเจ้าแห่งขุนเขาในเรื่องปรัมปราของเวียดนาม เวียดนาม 
BOPHA  บบพา ดอกไม้, ชื่อเด็กหญิง กัมพูชา 
WUKONG  อู๋คง พญาวานรที่มีชื่อเสียงในเรื่องทางพระพุทธศาสนาของจีน จีน 
SONAMU  โซนาม ู ต้นสน เกาหลีเหนือ 
SHANSHAN  ชานชาน ชื่อของเด็กหญิง ฮ่องกง (จีน) 
YAGI  ยาง ิ ราศีมังกร, แพะ ญี่ปุ่น 
LEEPI    หลี่ผี น้้าตกท่ีสวยที่สุดทางตอนใต้ของประเทศลาว ลาว 
BEBINCA  เบบินคา ชื่อขนมพุดดิงของมาเก๊า มาเก๊า(จีน) 
RUMBIA  รุมเบีย ต้นสาคู มาเลเซีย 
SOULIK  ซูลิก ต้าแหน่งหัวหน้าเผ่าโบราณของเกาะโปนเป(Pohnpei) ไมโครนีเซีย 
CIMARON  ซีมารอน วัวป่าของฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 
JEBI  เชบี นกนางแอ่น เกาหลีใต้ 
MANGKHUT  มังคุด ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง ไทย 
UTOR  อูตอร์ แนวพายุกระโชก[ภาษาพ้ืนเมืองของหมู่เกาะมาร์แชลล์

(Marshall)] 
สหรัฐอเมริกา 

TRAMI  จ่าม ี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งในสกุลดอกกุหลาบ เวียดนาม 

 

 



 

ความหมายและทีม่าของชื่อพาย(ุต่อ) 

Column II 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มา 
KONG-REY  กองเร็ย ชื่อสาวงามในต้านานเขมร, ชื่อภูเขา กัมพูชา 
YUTU  ยวี่ถู ่ กระต่ายในดวงจันทร์ของจีน,กระต่ายหยก จีน 
TORAJI  โทราจี ชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามพบในเกาหลี รากใช้ท้าอาหารและยา เกาหลีเหนือ 
MAN-YI  หม่านหยี่ ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้้า ฮ่องกง (จีน) 
USAGI  อูซางิ กระต่าย ญี่ปุ่น 
PABUK  ปาบึก ชื่อปลาน้้าจืดขนาดใหญ่(ปลาบึก)อยู่ในแม่น้้าโขง ลาว 
WUTIP  หวู่ติบ ผีเสื้อ มาเก๊า(จีน) 
SEPAT  เซอปัต ปลาชนิดหนึ่ง(ปลาตีน) มาเลเซีย 
FITOW  ฟิโทว์ ชื่อดอกไม้สวยชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม[ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะแยป

(Yap)] 
ไมโครนีเซีย 

DANAS  ดานัส ประสบการณ์และความรู้สึก ฟิลิปปินส์ 
NARI  นารี ดอกลิลี เกาหลีใต้ 
WIPHA  วิภา ชื่อของผู้หญิง ไทย 
FRANCISCO  ฟรานซิสโก ชื่อของผู้ชาย[ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา

(Mariana)] 
สหรัฐอเมริกา 

LEKIMA  เลกีมา ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง (ไทยเรียก ม่อนไข่) เวียดนาม 
KROSA  กรอซา นกกระสา, นกกระเรียน กัมพูชา 
HAIYAN  ไห่เยี่ยน ชื่อนกทะเลชนิดหนึ่ง จีน 
PODUL  โพดุล ต้นหลิว เกาหลีเหนือ 
LINGLING  เหล่งเหล่ง ชื่อของเด็กหญิง ฮ่องกง (จีน) 
KAJIKI  คาจิกิ ชื่อปลาทะเลที่มีสีสวยงาม ญี่ปุ่น 
FAXAI  ฟ้าใส ชื่อของผู้หญิง ลาว 
PEIPAH  เผ่ย์ผ่า ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า มาเก๊า(จีน) 
TAPAH  ตาปะฮ์ ชื่อปลาน้้าจืดชนิดหนึ่ง มาเลเซีย 
MITAG  มิแทก ชื่อของผู้หญิง[ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะแยป(Yap)] ไมโครนีเซีย 
HAGIBIS  ฮากบีิส รวดเร็ว, ว่องไว ฟิลิปปินส์ 
NEOGURI  นอกูรี ชื่อสุนัขพันธุ์หนึ่งในเกาหลีใต้ ลักษณะคล้ายตัวแร็กคูน เกาหลีใต้ 
RAMMASUN  รามสูร ชื่อยักษ์ในเทพนิยายไทย ไทย 
MATMO  แมตโม ฝนที่ตกหนัก สหรัฐอเมริกา 
HALONG  หะลอง ชื่ออ่าวทีส่วยงามแห่งหนึ่งของเวียดนาม เวียดนาม 

 

 



 

ความหมายและทีม่าของชื่อพาย(ุต่อ) 

Column III 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มา 
NAKRI  นากรี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง กัมพูชา 
FENGSHEN  เฟิงเฉิน ชื่อเทพเจ้าแห่งลม จีน 
KALMAEGI  คัลแมกี นกนางนวล เกาหลีเหนือ 
FUNG-WONG  ฟงวอง ฟีนิกซ์ (ชื่อยอดเขา) ฮ่องกง (จีน) 
KAMMURI  คัมมรูิ แสงใต้, มงกุฏ ญี่ปุ่น 
PHANTONE  ฟานทอง สัตว์(เก้งสีทอง) ลาว 
VONGFONG  หว่องฟ้ง ตัวต่อ มาเก๊า(จีน) 
NURI  นูรี ชื่อนกแก้วหัวสีน้้าเงินในภาษามลายู  มาเลเซีย 
SINLAKU  ซินลากู ชื่อเทพธิดาในนิยายของเกาะคอสไร ไมโครนีเซีย 
HAGUPIT  ฮากปูิต เฆี่ยนตี ฟิลิปปินส์ 
JANGMI  ชังม ี กุหลาบ เกาหลีใต้ 
MEKKHALA  เมขลา ชื่อเทพธิดาประจ้าสมุทรในเทพนิยายไทย ไทย 
HIGOS  ฮีโกส ผลมะเดื่อ[ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา

(Mariana)] 
สหรัฐอเมริกา 

BAVI  บาหวี่ ทิวเขาในภาคเหนือของเวียดนาม เวียดนาม 
MAYSAK  ไมสัก ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง กัมพูชา 
HAISHEN  ไห่เฉิน ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล จีน 
NOUL  โนอึล เรืองแสง, ท้องฟ้าสีแดง  เกาหลีเหนือ 
DOLPHIN  ดอลฟิน โลมาสีขาวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตน่านน้้าฮ่องกงและเป็นตัวน้า

โชคของฮ่องกง 
ฮ่องกง (จีน) 

KUJIRA  คูจิระ กลุ่มดาวซีตัส, วาฬ ญี่ปุ่น 
CHAN-HOM  จันหอม ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ลาว 
LINFA  หลิ่นฟา ดอกบัว มาเก๊า(จีน) 
NANGKA  นังกา ขนุน มาเลเซีย 
SOUDELOR  เซาเดโลร์ ชื่อหัวหน้าเผ่าในต้านานของเกาะโปนเป ไมโครนีเซีย 
MOLAVE  โมลาเบ ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งใช้ท้าเครื่องเรือน ฟิลิปปินส์ 
GONI  โคนี หงส์ เกาหลีใต้ 
ATSANI  อัสนี สายฟ้า ไทย 
ETAU  เอตาว เมฆฝน[ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะปาเลา(Palua)] สหรัฐอเมริกา 
VAMCO  หว่ามก๋อ ชื่อแม่น้้าในเวียดนามตอนใต้ เวียดนาม 

 

 



 

ความหมายและทีม่าของชื่อพาย(ุต่อ) 

Column IV 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มา 
KROVANH  กรอวาญ ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (กระวาน) กัมพูชา 
DUJUAN  ตู้เจวียน กุหลาบพันปี จีน 
MUJIGAE  มูจีแก รุ้งกินน้้า เกาหลีเหนือ 
CHOI-WAN  ฉอยหวั่น เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม ฮ่องกง (จีน) 
KOPPU  คปปุ ปล่องภูเขาไฟ, ถ้วย ญี่ปุ่น 
CHAMPI  จ้าปี ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ลาว 
IN-FA ยีนฟ้า ดอกไม้ไฟ มาเก๊า(จีน) 
MELOR  เมอโลร์ ดอกมะลิ มาเลเซีย 
NEPARTAK  เนพาร์ตัก นักรบทีม่ีชื่อเสียงของชาวเกาะคอสไร ไมโครนีเซีย 
LUPIT  ลูปิต โหดร้ายทารุณ ฟิลิปปินส์ 
MIRINAE  มีรีแน ทางช้างเผือก เกาหลีใต้ 
NIDA  นิดา ชื่อของผู้หญิง ไทย 
OMAIS  โอไมส์ พเนจร[ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะปาเลา(Palua)] สหรัฐอเมริกา 
CONSON  โกนเซิน ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในเวียดนาม เวียดนาม 
CHANTHU  จันทู ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง กัมพูชา 
DIANMU  เตี้ยนหมู ่ เจ้าแม่แห่งสายฟ้า จีน 
MINDULLE  มินดลุเล ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง เกาหลีเหนือ 
LIONROCK  ไลออนร็อก ชื่อยอดเขาในฮ่องกง ฮ่องกง (จีน) 
KOMPASU  คมปาซุ กลุ่มดาววงเวียน ญี่ปุ่น 
NAMTHEUN  น้้าเทิน ชื่อแม่น้้าซึ่งเป็นแควของแม่น้้าโขง ลาว 
MALOU  หมาเหล่า อะเกต, หินโมรา มาเก๊า(จีน) 
MERANTI  เมอรันตี ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง มาเลเซีย 
RAI  ราอี เงินตราพื้นเมืองของเกาะแยป ไมโครนีเซีย 
MALAKAS  มาลากัส แข็งแรง, มีอ้านาจ ฟิลิปปินส์ 
MEGI  เมกี ชื่อปลาชนิดหนึ่ง เกาหลีใต้ 
CHABA  ชบา ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ไทย 
AERE  แอรี พายุ[ภาษาพ้ืนเมืองของหมู่เกาะมาร์แชลล์(Marshall)] สหรัฐอเมริกา 
SONGDA  ซงด่า ชื่อแม่น้้าทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม เวียดนาม 

 

 

 



 

ความหมายและทีม่าของชื่อพาย(ุต่อ) 

Column V 

ชื่อพายุ ความหมาย ประเทศที่มา 
SARIKA  ซาเระกา ชื่อนกชนิดหนึ่ง มีเสียงไพเราะ(สาลิกา) กัมพูชา 
HAIMA  ไหหม่า ม้าน้้า จีน 
MEARI  เมอารี เสียงสะท้อน เกาหลีเหนือ 
MA-ON  หมาอ๊อน ชื่อยอดเขาในฮ่องกง มีความหมายว่า อานม้า ฮ่องกง (จีน) 
TOKAGE  โทกาเงะ ชื่อกลุ่มดาวลาเซอร์ตา, กิ้งก่า ญี่ปุ่น 
NOCK-TEN  นกเตน็ ชื่อนกชนิดหนึ่ง(นกกระเต็น) ลาว 
MUIFA  หมุ่ยฟ้า ดอกบ๊วย มาเก๊า(จีน) 
MERBOK  เมอร์บก ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกเขา) มาเลเซีย 
NANMADOL  นันมาดอล โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะโปนเป(Pohnpei) ได้รับสมญา

ว่า เวนิสแห่งแปซิฟิก 
ไมโครนีเซีย 

TALAS  ตาลัส ความคม, ความเฉียบแหลม ฟิลิปปินส์ 
NORU  โนรู ชื่อกวางชนิดหนึ่ง เกาหลีใต้ 
KULAP  กุหลาบ ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ไทย 
ROKE  โรค ี ชื่อของผู้ชาย[ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา

(Mariana)] 
สหรัฐอเมริกา 

SONCA  เซินกา ชื่อนกชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะ เวียดนาม 
NESAT  เนสาท การประมง กัมพูชา 
HAITANG  ไห่ถาง ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของจีน ผลคล้ายแอ็ปเปิ้ลขนาดเล็ก จีน 
NALGAE  นลัแก ปีก เกาหลีเหนือ 
BANYAN  บันยัน ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ไทร) ฮ่องกง (จีน) 
HATO ฮาโตะ ชื่อกลุ่มดาวโคลัมบา, นกพิราบ ญี่ปุ่น 
PAKHAR  ปาข่า ชื่อปลาน้้าจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในแม่น้้าโขงตอนล่าง ลาว 
SANVU  ซ้านหวู่ ปะการัง มาเก๊า(จีน) 
MAWAR  มาวาร์ กุหลาบ มาเลเซีย 
GUCHOL  กูโชล ขม้ินชัน [ภาษาพ้ืนเมืองของเกาะแยป(Yap)] ไมโครนีเซีย 
TALIM  ตาลิม คม, คมมีด ฟิลิปปินส์ 
DOKSURI  ทกซรูี นกอินทรี เกาหลีใต้ 
KHANUN  ขนุน ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งของไทย ไทย 
VICENTE  วีเซนเต ชื่อของผู้ชาย[ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา

(Mariana)] 
สหรัฐอเมริกา 

SAOLA  เซาลา ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ตระกูลวัว พบในเวียดนาม เวียดนาม 
แก้ไขตามราชบัณฑิตยสถาน ลว. 20 มกราคม 2557                                           ศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 



รายชื่อพายุไซโคลนที่ใช้ในบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับ 
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