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 จากเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ในประเทศไทย ปี 
2554 หลายคนคงร าพงึร าพนัวา่ เกิดมาเกือบทั้งชีวติไม่
เคยเห็นน ้ าท่วมมากมายอยา่งน้ีมาก่อน ทอ้งถ่ิน ใดที่ไม่
เคยท่วมก็ไดรั้บผลกระทบอยา่ง แสนสาหสั  เหตุการณ์
คร้ังน้ีคงท าใหค้นไทยเร่ิมตระหนกัแลว้วา่ เ ราจะ               
น่ิงนอนใจกบัภยัธรรมชาติไม่ไดอี้กต่อไป 
 ในช่วง เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม ของทุกปี   
ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกชุกเกือบทุกภูมิภาค  ถา้
สงัเกตค าพยากรณ์ จะพบวา่  ปัจจั ยส าคญัที่ท  าใหมี้
ปริมาณฝนตกชุกหน าแน่น  เป็นเพราะพื้นที่ดงักล่าวถูก
ปกคลุมดว้ยร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต ่า  ใน
บางช่วงอาจมีอิทธิพลของพายหุมุนเขตร้อนเขา้มา
สมทบอีกดว้ย          

หลายคนคงไดย้นิค  า ศพัทท์ั้งสองค า จนชินหูแลว้ แต่ถา้ใหอ้ธิบายก็คงน่ิงไปตาม ๆ กนั ดงันั้นเรา
ควรมารู้จกัความหมาย และอิทธิพลต่อสภาพอากาศของส่ิงเหล่าน้ี 

หยอ่มความกดอากาศต ่า คือ  บริเวณที่มี  
ความกดอากาศต ่ากวา่บริเวณใกลเ้คียงที่อยูร่อบ  ๆ  
ในแผนที่อากาศแสดงดว้ย เส้นความกดอา กาศเท่า  
(isobar) เป็นวงกลมลอ้มรอบอกัษร L ดงัภาพที่ 2ก   

ในหยอ่มความกดอากาศต ่า จะมีลมพดัเขา้
สู่ศูนยก์ลาง และยกตวัขึ้นไปขา้งบน หากอากาศใน
บริเวณนั้นมีความช้ืนสูง จะเกิด การก่อตวัของเมฆ
และฝน  เป็นผล ให้ท้องฟ้าบริเวณดงักล่าวมีเมฆ
มากและฝนตก  หากหยอ่มความกดอากาศต ่าเกิด
เหนือ   พื้นน ้ ามหาสมุทรที่อุ่นใกลเ้สน้ศูนยสู์ตร 
อาจสามารถพฒันาตวัเป็นพายหุมุนเขตร้อนได ้

ส่วน ร่องมรสุม  หรือ เรียกอีกอยา่งวา่              
ร่องความกดอากาศต ่า  (Intertropic convergence 
zone) เป็นบริเวณที่ มีหยอ่มความกดอากาศต ่า เรียง
ตวักนัเป็นแนวพาดขวาง ในทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก 

ค าพยากรณ์ อากาศจาก กรมอุตุนิยมวทิยา 
วนัที ่10 ตุลาคม 2554 
ลกัษณะอากาศทัว่ไปเม่ือเวลา 04:00 น. 
ร่องมรสุมยงัคงพา ดผา่นภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย  เขา้สู่หยอ่มความกดอากาศต ่าบริเวณ
ทะเลจีนใต ้ประกอบกบัมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใตก้  าลงัปานกลางพดัปกคลุมทะเล  อนัดามนั 
ภาคใต ้และอ่าวไทย  ลกัษณะเช่นน้ีท าให้
บริเวณ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
และภาคตะวนัออก  มีฝนตกห นาแน่นกบัมี
ฝนตกหนกัไดบ้างพ้ืนท่ี 

 
(ก) 

 
(ข) 

ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/File:IntertropicalConvergenceZone-EO.jpg 

ภาพที่ 1  (ก)  ทิศทางลมท่ีท าให้เกิดร่องมรสุม                
               (ข)  ภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุม 

ร่องมรสุม 



บริเวณใกลเ้สน้ศูนยสู์ตร เน่ืองจาก ลมประจ าภูมิภาค คือ ลมค้าจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใตพ้ดัมา
บรรจบกนั ดงัแสดงใน ภาพที่ 1ก   ส าหรับประเทศไท ย  ร่องมรสุมเกิดจากกา รพดัมาบรรจบกนั ของลม
สองทิศทางเช่นเดียวกนั คือ ลมตะวนัตกเฉียงใต ้และลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัแสดงในภาพที่ 2 ก  

อยา่งที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ 
โดยทัว่ไป  ลกัษณะอากาศในหยอ่มความกด-
อากาศต ่า จะมีเมฆมากและมีฝนตกอยูแ่ลว้ 
ดงันั้น เม่ือ เกิด ร่องมรสุมพาด ผา่นบริเวณ ใด 
จึงท าใหบ้ริเวณที่นั้นมีเมฆก่อตวัมาก (ภาพที่ 
1ข และ2ข) เกิดฝนตกหนกั และหนาแน่น 

ร่องมรสุมนั้น ไม่ไดป้ระจ าอยูท่ี่ใดที่
หน่ึงตลอดเวลา ดงัภาพที่ 3  แต่ จะมี                 
การเปล่ียนต าแหน่ง  ตามการไดรั้บแสงของ          
ดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเดือน  (ศึกษาเร่ือง
ฤดูกาล)  

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึง
ประมาณกลางเดือนตุลาคม  จะเร่ิม ฤดูฝน
เน่ืองจาก มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ พดัปกคลุม
ประเทศไทย ประกอบกบัร่องมรสุมพาดผา่น
จึงท าใหมี้ฝนตกชุกทัว่ทุกภูมิภาค ซ่ึงสามารถ
สรุปไดใ้นภาพรวม ดงัน้ี 

1. ในเดือนเมษายน ร่องมรสุมจะเร่ิม
พาดผา่นภาคใต้  แลว้จึงเล่ือนขึ้นไปพาดผา่น
ภาคกลาง   ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเดือนพฤษภาคม  
และมิถุนายน ตามล าดบั  

2. ประมาณปลายเดือนมิถุนายน  ร่องมรสุมจะเล่ือนขึ้นไปพาดผา่นบริเวณประเทศจีนตอนใต้  ท า
ใหฝ้นในประเทศไทยลดลงระยะหน่ึงและเรียกวา่เป็น "ช่วงฝนทิ้ง" ซ่ึงอาจนานประมาณ 1 - 2 สปัดาห์ หรือ
บางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอ้ยนานนบัเดือนได ้ 

3. ประมาณเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน  ร่องมรสุมจะเล่ือนกลบัลงมาพาดผา่นบริเวณประเทศ
ไทยอีกคร้ังหน่ึง โดยจะพาดผา่นจากภาคเหนือลงไปภาคใต ้ตามล าดบั ท าใหช่้วงเวลาดงักล่าวประเทศไทย
จะมีฝนชุกต่อเน่ือง โดยประเทศไทยตอนบนจะตกชุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน  และภาคใตจ้ะตกชุก
ช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม (ช่วงน้ีภาคใตจ้ะไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ที่พดัลงมาจาก

 
(ก) 

ที่มา http://www.tmd.go.th/weather_map.php 

 
(ข) 

ที่มา http://www.thaiwater.net/TyphoonTracking/Goes9.php 

ภาพที่ 2  (ก) แผนท่ีอากาศ และ (ข)  ภาพถ่ายดาวเทียม  
               แสดงร่องมรสุมท่ีพาดผา่นประเทศไทย 

 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ 

ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ 



ประเทศจีน  ซ่ึงจะน าความช้ืนจาก ทะเลจีนใต ้และอ่าวไทย มาดว้ย จึงท าใหเ้กิดฝนตกหนกัมากและเกิด
อุทกภยัร้ายแรงอยูบ่่อยคร้ัง) 

ตลอดช่วงเวลาที่ร่องมรสุมเล่ือน
ขึ้นลงน้ี  ประเทศไทย ยงัไดรั้บอิทธิพล
ของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ที่พดัปกคลุม
อยูต่ลอดเวลา  โดยจะ พดัอากาศจะร้อน
และช้ืนมาจากมหาสมุทรอินเดียเขา้มา ท า
ใหเ้กิดฝนตกทัว่ทุกภาค ของประเทศไทย 
เพยีงแต่บางระยะอาจมีก าลงัแรง บาง
ระยะอาจอ่อนก าลงัลง ขึ้นอยูก่บัต  าแหน่ง
ของร่อง มรสุม  นอกจากน้ีฝนที่ตกใน
ประเทศไทยจะไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปร
อ่ืน ๆ ส่งผลใหมี้ปริมาณน ้ าฝนที่ตกลงมา
ในแต่ละช่วงเวลามากหรือนอ้ยกวา่ปกติ
ไดอี้กดว้ย 

ถึงแมเ้ราจะเรียนรู้ ทฤษฎีต่าง  ๆ 
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ของลมฟ้าอากาศได ้ 
แต่ถา้ไม่รู้จกัเรียนรู้ที่จะอยูร่่วมกบั
ธรรมชาติ  ไม่รักษาส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่น

สภาพสมดุล ก็คงตอบไม่ไดเ้ช่นกนัวา่ภยัธรรมชาติร้ายแรงเหล่าน้ีจะกลบัมาอีกก่ีคร้ัง ลองหนักลบัมาดู
ตนเองบา้งไหมวา่เราท าอะไรกบัธรรมชาติไวบ้า้ง ท  าไมธรรมชาติจึงลงโทษเราเช่นน้ี 
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ภาพที่ 3  ต าแหน่งร่องมรสุม ทิศทางมรสุม และทางเดิน 

     พายหุมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนผา่นประเทศไทย 
ท่ีมา http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=23 
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