
ร่องมรสุมกับผลกระทบต่อประเทศไทย 
ฤทัย เพลงวัฒนา 

 จากเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ในประเทศไทย          
ปี 2554 หลายคนคงร้าพึงร้าพันว่า เกิดมาเกือบทั งชีวิต
ไม่เคยเห็นน ้าท่วมมากมายอย่างนี มาก่อน ท้องถิ่นใดที่
ไม่ เค ยท่ วมก็ ได้ รับผลกระทบอย่ าง แสนส าหั ส  
เหตุการณ์ครั งนี คงท้าให้คนไทยเร่ิมตระหนักแล้วว่า เรา
จะนิ่งนอนใจกับภัยธรรมชาติไม่ได้อีกต่อไป 
 ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี  
ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกชุกเกือบทุกภูมิภาค ถ้า
สังเกตค้าพยากรณ์ จะพบว่า ปัจจัยส้าคัญที่ท้ าให้มี
ปริมาณฝนตกชุกหนาแน่น เป็นเพราะพื นที่ดังกล่าวถูก
ปกคลุมด้วยร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่้า ใน
บางช่วงอาจมีอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามา
สมทบอีกด้วย หลายคนคงได้ยินค้าศัพท์ทั งสองค้าจนชินหูแล้ว แต่ถ้าให้อธิบายก็คงนิ่งไปตาม ๆ กัน ดังนั น
เราควรมารู้จักความหมาย และอิทธิพลต่อสภาพอากาศของสิ่งเหล่านี  

หย่อมความกดอากาศต่้า คือ บริเวณที่มี 
ความกดอากาศต่้ากว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบ ๆ  
ในแผนที่อากาศแสดงด้วยเส้นความกดอากาศเท่า 
(isobar) เป็นวงกลมล้อมรอบอักษร L ดังภาพที่ 2ก   
ในหย่อมความกดอากาศต่้ า  จะมีลมพัด เข้ าสู่
ศูนย์กลาง และยกตัวขึ นไปข้างบน หากอากาศใน
บริเวณนั นมีความชื นสูง จะเกิดการก่อตัวของเมฆ
และฝน เป็นผลให้ท้องฟ้าบริเวณดังกล่าวมีเมฆ
มากและฝนตก หากหย่อมความกดอากาศต่้าเกิด
เหนือ  พื นน ้ามหาสมุทรที่ อุ่นใกล้เส้นศูนย์สูตร 
อาจสามารถพัฒนาตัวเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้ 

ส่วน ร่องมรสุม  ห รือ เรียกอีกอย่ างว่า             
ร่องความกดอากาศต่้า (Intertropic convergence 
zone) เป็นบริเวณที่มีหย่อมความกดอากาศต่้าเรียง
ตั วกัน เป็ นแนวพาดขวางในทิ ศตะวันออก -
ตะวันตกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เนื่องจากลม
ประจ้าภูมิภาค คือ ลมค้าจากซีกโลกเหนือและซีก 

ค าพยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 
วันที ่10 ตุลาคม 2554 
ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น. 
ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณ
ทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ก้าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเล อันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทย  ลักษณะเช่นนี ท้าให้
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
และภาคตะวันออก มีฝนตกหนาแน่นกับมี
ฝนตกหนักได้บางพื นที่ 

 
(ก) 

 
(ข) 

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

ภาพที่ 1  (ก)  ทิศทางลมที่ท้าให้เกิดร่องมรสุม                
               (ข)  ภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุม 

ร่องมรสุม 



โลกใต้พัดมาบรรจบกัน ดังแสดงในภาพที่ 1ก   
ส้าหรับประเทศไทย  ร่องมรสุมเกิดจากการ
พั ด ม าบ รรจบ กั น ข อ งลม ส อ งทิ ศ ท าง
เช่นเดียวกัน คือ ลมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ  ดั ง แ ส ด ง ใ น               
ภาพที่  2 ก อย่างที่กล่ าวมาแล้วข้างต้นว่า 
โดยทั่วไป  ลักษณะอากาศในหย่อมความกด-
อากาศต่้าจะมี เมฆมากและมีฝนตกอยู่แล้ว 
ดังนั นเมื่อเกิดร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณใด จึง
ท้าให้บริเวณที่นั นมีเมฆก่อตัวมาก (ภาพที่ 1ข 
และ2ข) เกิดฝนตกหนัก และหนาแน่น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ร่องมรสุมจะ
เกิดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร  แต่จะมีการเลื่อน 
ขึ น-ลงตามตามการได้รับแสงของดวงอาทิตย์
ในแต่ละช่วงเดือน เนื่องจากโลกของเราโคจร
รอบดวงอาทิตย์ในลักษณะแกนเอียง โดยจะ
หั น ขั ว โลก เหนื อและขั ว โลกใต้ เข้ าห า               
ดวงอาทิตย์สลับกัน ท้าให้แสงของดวงอาทิตย์
ตกกระทบบนพื นผิวโลกไม่ เท่ ากัน ในแต่              
ละเดือน (ภาพที่ 3)  มีผลให้อุณหภูมิของแต่
ละบริเวณบนพื นผิวโลกไม่เท่ากันด้วย จึงท้า
ให้ร่องมรสุมเปลี่ยนต้าแหน่งไปตามอุณหภูมิ
ที่เปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 4 

ส้าหรับประเทศไทย 
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม 
จะเร่ิมฤดูฝนเนื่องจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ประกอบกับร่อง
มรสุมพาดผ่านจึงท้าให้มีฝนตก
ชุกทั่วทุกภูมิภาค  ซึ่งสามารถ
สรุปได้ในภาพรวม ดังนี  

 

 
(ก) 

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

 
(ข) 

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

ภาพที่ 2  (ก) แผนที่อากาศ และ (ข)  ภาพถ่ายดาวเทียม  
               แสดงร่องมรสุมท่ีพาดผ่านประเทศไทย 

 

ลมตะวันออกเฉียงเหนอื 

 
ภาพที่ 3 แนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์                         



                                
1. ในเดือนเมษายน ร่องมรสุม

จะเร่ิมพาดผ่านภาคใต้ แล้วจึงเลื่อนขึ น
ไปพาดผ่านภาคกลาง  ภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใน เดื อนพฤษภาคม  และมิ ถุน ายน 
ตามล้าดับ  

2 .  ป ร ะ ม าณ ป ล า ย เดื อ น
มิถุนายน ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ นไปพาด
ผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ท้าให้ฝน
ในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและ
เรียกว่าเป็น "ช่วงฝนทิ ง" ซึ่งอาจนาน
ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจ
เกิดขึ นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือนได้ ถึงพฤศจิกายน ร่องมรสุมจะ
เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศ
ไทยอีกครั งหนึ่ง  โดยจะพาดผ่านจาก
ภาคเหนือลงไปภาคใต้ ตามล้าดับ ท้าให้ช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนชุกต่อเนื่อง โดยประเทศไทย
ตอนบนจะตกชุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และภาคใต้จะตกชุกช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม  

ตลอดช่วงเวลาที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ นลงนี  ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมอยู่ตลอดเวลา โดยจะพัดอากาศจะร้อนและชื นมาจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ท้าให้เกิดฝนตก
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพียงแต่บางระยะอาจมีก้าลังแรง บางระยะอาจอ่อนก้าลังลง  ขึ นอยู่กับต้าแหน่ง
ของร่องมรสุม นอกจากนี ฝนที่ตกในประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ส่งผลให้มีปริมาณ
น ้าฝนที่ตกลงมาในแต่ละช่วงเวลามากหรือน้อยกว่าปกติได้อีกด้วย 

อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณใดมักท้าให้บริเวณนั นเกิดฝนตกชุกและ
หนาแน่น จึงอาจเกิดอุทกภัยร้ายแรงอยู่บ่อยครั ง เช่น ภาคใต้ของประเทศไทย ดังนั นอันตรายที่อาจเกิดขึ น
จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ส้าคัญ ได้แก่ พายุฟ้าคะนอง และอุทกภัย ซึ่งการเรียนรู้การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว จะท้าให้สามารถรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ อาทิ 

- ควรอยู่แต่ภายในอาคารหรืออยู่ในรถยนต์จนกว่าพายุฟ้าคะนองจะหยุด 
- หากเกิดน ้าท่วม ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงและมีหลายชั นจะท้าให้ปลอดภัย และควรจอดรถให้

อยู่ห่างไกลจากบริเวณที่น ้าอาจท่วมถึงได้  
- ในกรณีที่อยู่ในป่า ทุ่งราบ หรือที่โล่ง ควรคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้า แต่ไม่ควรนอนราบกับ

พื นเน่ืองจากพื นที่เปียกสามารถเป็นสื่อไฟฟ้าได้ และไม่ควรอยู่ในที่ต่้าเพราะอาจเกิดน ้าท่วมฉับพลัน  

 
ภาพที่ 4  ต้าแหน่งร่องมรสุม ทิศทางมรสุม และทางเดิน 

     พายุหมุนเขตร้อนที่เคล่ือนผ่านประเทศไทย 
ที่มา http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=23 



- ออกห่างจากวัตถุที่ เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ลวด โลหะ ท่อน ้า แนวรั วบ้าน  จักรยานยนต์ 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท้าสวนทุกชนิด ต้นไม้สูง 

- ควรงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ นอกจากกรณีฉุกเฉิน 
 - ไม่ควรใส่เคร่ืองประดับหรือถือวัตถุที่ท้าจากโลหะในที่โล่งแจ้ง เช่น ทองเหลือง ทองแดง  

ถึงแม้เราจะเรียนรู้หลักการหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศได้  แต่ถ้าไม่รู้จัก
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสมดุล ก็คงตอบไม่ได้เช่นกันว่า             
อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติร้ายแรงต่าง ๆ จะเกิดขึ นอีกกี่ครั ง ลองหันกลับมาดูตนเองบ้างไหมว่าเราท้าอะไร
กับธรรมชาติไว้บ้าง จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือโทษกันเองว่าใครคือผู้รับผิดชอบ 
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