มรสุมตะวันตกเฉียงใต
การเกิดมรสุมตะวันตกเฉียงใตเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุในชวงเวลาระหวางเดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายน โลกมีวิถีโคจรอยูใ นลักษณะเอียงเอาสวนซีกโลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตย ทําให
ผิวโลกในสวนนี้ไดรับการแผรังสีของดวงอาทิตยในแนวตรงฉากหรือใกลแนวตรงฉาก หรือกลาว
ทางดาราศาสตรไดวา เปนเวลาที่ดวงอาทิตยมีดิคลิเนชัน่ เหนือ หรือจะกลาวใหเขาใจงายสําหรับ
ความรูสึกทัว่ ๆ ไปไดวาเปนเวลาที่เห็นดวงอาทิตยขึ้นระหวางทิศตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
และตกระหวางทิศตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือ
และเมื่อเวลาเที่ยงดวงอาทิตยจะอยูตั้งแต
ประมาณตรงศรีษะไปจนคอนไปทางทิศเหนือ จะมีความรูส ึกเชนนี้เปนเดือนๆ ไปสําหรับประเทศ
ไทย
ในเดือนเมษายน จะเห็นดวงอาทิตยขนึ้ ตรงทิศตะวันออกและตกตรงทิศตะวันตก เวลา
เที่ยงจะเห็นดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศรีษะที่สุด พอถึงเดือนพฤษภาคมดวงอาทิตยจะขึน้ คอนไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือเล็กนอยและตกคอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กนอย
เวลาเที่ยงดวง
อาทิตยจะไมอยูตรงศรีษะ แตคอนไปทางทิศเหนือเล็กนอย ในเดือนมิถุนายนจะเลื่อนคอนไปทาง
เหนือยิ่งขึ้น และในปลายเดือนมิถุนายนนีจ้ ะคอนไปทางเหนือมากที่สุดแลวเริ่มกลับมาอยางเดิม จน
ปลายเดือนกันยายนกลับมาขึน้ ตกตรงทิศตะวันออก ตะวันตกและเวลาเที่ยงดวงอาทิตยจะอยูตรง
ศรีษะอีกครั้ง
การเอียงของโลกเขาหาดวงอาทิตยตามวิถีโคจรจนทําใหเรารูสึกเชนนี้ไดกระทําใหผวิ
โลกสวนซีกโลกเหนือตรงแนวไดฉากกับแสงอาทิตยนั้นไดรับพลังงานการแผรังสีจากดวงอาทิตย
มากและทําใหอากาศที่หอหุมโลกหรือบรรยากาศ ณ แถบนั้นรอนกวาแถบอื่น จึงเกิดความกด
อากาศต่ํากวาบรรยากาศบริเวณทางเหนือและทางใตของแถบนั้น จึงเกิดเปนลมพัดเขาสูแถบความ
กดอากาศต่ําจากทางเหนือและทางใต
สําหรับประเทศไทยในเดือนเมษายนแถบความกดอากาศต่ํานี้จะอยูประมาณสวนกลาง
ของประเทศและแผขยายเกือบตลอดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใตของประเทศ จึงทํา
ใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไปในเดือนนี้ เปนเดือนที่มกี ารเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูรอนเขาสูฤดู
ฝนของประเทศไทย
ในเดือนพฤษภาคมแถบความกดอากาศต่ําไดเลื่อนขึ้นไปทางเหนือปกคลุมอยูตั้งแตพมา
ภาคเหนือ ผานภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอินโดจีนตอนเหนือ ผาน
ขามอาวตังเกี๋ยไปทางตะวันออก
ดังนั้นลมที่พัดเขาสูแถบความกดอากาศต่ําทางใตจะพัดจาก
มหาสมุทรอินเดียผานอาวเบงกอล ทะเลจีน อาวไทย เขามาสูประเทศไทยจนถึงภาคกลาง แตลมนี้
ไมไดพัดขึน้ มาเปนทิศเหนือตรงทีเดียว แตไดเฉไปทางขวาตามการหมุนของโลกจนเปนลมมาจาก
ทิศตะวันตกเฉียงใตพดั ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวาลมตะวันตกเฉียงใต ในขณะนี้
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ประเทศไทย ภาคใต อาวไทย ภาคกลาง ภาคใตของพมา และภาคใตของอินโดจีน จะไดรับลม
ตะวันตกเฉียงใตนี้โดยทัว่ กัน อันเปนระยะเวลาเริ่มตนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ในเดือนมิถุนายน แถบความกดอากาศต่ําเลื่อนสูงขึ้นไปทางเหนือจนไปปกคลุมอยูใน
อินโดจีนตอนเหนือสุดของประเทศไทย และล้ําเขาไปถึงภาคใตของประเทศจีน
ในเดือนกรกฏาคม และสิงหาคม ลมตะวันตกเฉียงใตจึงพัดแนนอนตลอดประเทศ
ไทยและประเทศใกลเคียงทั้งสองขาง
ในเดือนกันยายน แถบความกดอากาศต่าํ จะกลับลดต่ําลงมาทางใตอีกจนถึงเดือน
ตุลาคมกลับมาปกคลุมประเทศไทยทั่งประเทศอยางในเดือนเมษายน ลมตะวันตกเฉียงใตก็รน ถอย
ลงไปทางใตเปนลําดับจนยุติไป เปนเวลาสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตในเดือนตุลาคมนี้
ลักษณะลมฟาอากาศในฤดูมรสุมตะวันตะวันตกเฉียงใตจะมีอากาศชืน้ ทองฟามีเมฆ
มากหนาแนนและมีฝนตกมากทั่วประเทศนั้น เกิดเนื่องจากทิศทางลมเปนสําคัญกับลักษณะของภูมิ
ประเทศในแตละตําแหนง กลาวคือ
ลมตะวันตกเฉียงใตที่พัดเขามาสูประเทศไทยในฤดูนพี้ ัดมาจากบริเวณที่เปนนานน้ํา
ในมหาสมุทรอินเดียและอาวเบงกอล ยอมพัดหอบเอาไอน้ํามาดวยเปนจํานวนมาก เมื่อมาถึง
ประเทศไทยก็ปะทะกับเทือกเขาดานตะวันตกของประเทศเปนแนวยาว ตั้งแตภาคเหนือจนตลอด
แหลมมะลายู คือเทือกเขาตะนาวศรีและถนนธงชัย ลมนีจ้ ึงยกตัวสูงขึ้นตามลาดของภูเขา ทําใหไอ
น้ํานั้นกลั่นตัวกลายเปนเมฆและฝนตกและเปนพายุฝนตลอดดานตะวันตกของเทือกเขานี้ จากการ
ตรวจจํานวนน้ําฝนปรากฏวา ตั้งแตฝงพมาภาคใตจนถึงจังหวัดสตูลมีปริมาณน้ําฝนเดือนกรกฏาคม
ชึ่งมากที่สุดของฤดูฝนนี้เกินกวา 500 มิลลิเมตร และเชนเดียวกันทางฝงตะวันออกของอาวไทยดาน
ตะวันตกของเขาสะบาปและแถบนครนายก ปราจีนบุรี ดานตะวันตกของทิวเขาสันกําแพงชึ่งตรวจ
จํานวนน้ําฝนไดปริมาณพอๆกัน
เมื่อลมนี้ขามเขามาแลวก็มาพบกับบริเวณความรอนภายในประเทศอันเกิดจากอากาศ
ภายในประเทศอยูเหนือพื้นแผนดิน มีน้ําหนักเบาลอยขึน้ สูที่สูงอยูเสมอ จึงชวยยกอากาศที่ลมพัดพา
เขามานั้นขึน้ ไปดวยกัน ทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปนเมฆและเปนฝนตกมากและมีเปนพายุฝนทัว่ ประเทศ
และจะมีมากในแถบใกลศูนยกลางความกดอากาศต่ํา ปริมาณน้ําฝนในเดือนกรกฏาคม ระหวาง
200-500 มิลลิเมตร แตทางฝงตะวันตกของภาคใตตั้งแตจงั หวัดประจวบคีรขี ันธลงไปจนถึงจังหวัด
ปตตานี อันเปนดานปลายลมของเทือกเขา มีปริมาณน้ําฝนนอย อยูระหวาง 50-200 มิลลิเมตร เปน
เกณฑฝนตกนอยแตไมถึงแหงแลง
นอกจากนี้ยังมีเหตุอื่นอีกที่ทําใหฤดูนี้มีฝนตกมาก และทองฟามีเมฆหนาแนนยิ่งขึ้น
นับเปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง คือพายุไตฝุนที่เกิดขึ้นในทะเลจีนและพายุไซโคลนที่เกิดใน
อาวเบงกอล พายุนี้จะทําใหทองฟาบริเวณรอบพายุมีเมฆหนาแนนและมีฝนตกหนักโดยรอบใน
ระยะ 2-3 รอยไมล และตกแผเปนบริเวณกวางถัดออกมาจนถึงประมาณ 600 ไมล หรือมากกวานัน้

3

เมื่อพายุเคลื่อนไปที่ใดก็ทําใหฝนตกมากในที่นั้นๆ ตามแตวาตําบลนั้นๆจะหางจากศูนยกลางพายุ
มากนอยเพียงใด พายุไตฝุนในทะเลจีนมีเกิดมากในระหวางเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม จะมากที่สดุ
ประมาณเดือน กรกฏาคม สิงหาคม และกันยายน โดยมากเกิดในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกของ
หมูเกาะฟลิปปนสภาคใตแลวเคลื่อนผานหมูเกาะฟลิปปนสเขามาสูทะเลจีนจนถึงฝงญวณ
อาว
ตังเกี๋ยหรืออาวไทยเขามาถึงประเทศไทย บางครั้งก็เกิดในทะเลจีนและอาวตังเกี๋ยเลยทีเดียว แตมี
นอยและกําลังออน คือมีลมไมแรงสําหรับพายุแตมีฝนตกมาก ในระหวางตนฤดูพายุประมาณเดือน
เมษายนถึงมิถุนายน จะมีเสนทางเดินพายุเขาบริเวณอาวไทยถึงฝงญวณมาก ในเดือนมิถุนายนจะเขา
ทางอาวตังเกี๋ยมาก เมื่อพายุเขามาถึงฝงญวณและอาวตังเกีย๋ แลว จะทําใหมีฝนตกมากมาจนถึงภาค
อีสานของประเทศไทย เมื่อพายุนี้เขามาในประเทศญวณใกลประเทศไทยเขามาหรือเขามาหมดกําลัง
อยูในประเทศไทย หรือบางครั้งผานเลยไปทางประเทศพมา ก็มีฝนตกมากจนถึงประเทศไทยภาค
กลางและภาคเหนือ และในขณะนั้นจะทําใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตมกี ําลังแรงขึ้น โดยมีกําลังพัด
เขามาสูศูนยกลางพายุดว ยอีกกําลังหนึ่ง ทําใหมีฝนตกเนื่องจากมรสุมมีมากขึ้นจนมีลมแรงเปนพายุ
ทางแถบฝงจันทบุรีและฝงภูเก็ต ชึ่งเรียกกันวา มรสุมจัด แตบริเวณทีพ่ ายุไตฝุนเขามานั้นไมมีพายุ
แรงเพราะพายุไดออนกําลังลงแลวเนื่องจากความขรุขระของพื้นภูมิประเทศที่เปนภูเขาในประเทศ
อินโดจีน ในตอนกลางฤดูชึ่งเปนฤดูพายุไตฝนุ มีบอยมากที่สุดระหวางเดือนกรกฏาคมถึงกันยายน
นั้น พายุมักไมเขามาทางฝงญวณและอาวตังเกี๋ย จะเลี้ยวโคงขึ้นไปทางเหนือสูประเทศจีนเสียกอน
แตเมื่อเขามาถึงเพียงทะเลจีนก็จะทําใหมรสุมแรงขึ้นไดเหมือนกัน
ในตอนปลายฤดูพายุไตฝุน ระหวางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พายุไตฝนุ จะเขามายังอาว
ตังเกี๋ยและฝงญวณอีกจนบางครั้งในเดือนพฤศจิกายนเขามาในอาวไทย ในตอนปลายเดือนกันยายน
จะมีเขามามากทางภาคอีสานและภาคเหนือและทําใหมีฝนตกมากอีกครั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน
ของประเทศไทยในเดือนกันยายนนั้น ชึ่งมีฝนลาชากวาภาคกลาง และบางทีตก 2-3 วันติดตอกัน
และฝนนี้เองทําใหเกิดน้ําทวมไหลบาลงมาถึงภาคกลางในเดือนพฤศจิกายน และพายุไตฝุนที่เขามา
ทางฝงญวณใตและอาวไทยในตอนตนเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ชึ่งเปนเวลาที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใตออนกําลังลงมากแลวจนจะยุติลง แตขณะที่ไตฝุนเขามานั้นจะทําใหมรสุมกลับแรงขึ้นมาอีก
ชั่วระยะเวลา 2-3 วัน ในอาวไทยและทางฝงจันทบุรีจะมีลมจัด คลื่นจัด มีฝนตกมากดังที่เรียกกันวา
พายุสั่งฝง
สําหรับพายุไซโคลนในอาวเบงกอลในระหวางฤดูมรสุมนีจ้ ะมีเกิดตั้งแตกลางอาวจนถึงกน
อาว ขณะที่เกิดจะชวยใหมรสุมแรงขึน้ และจะแรงมากเมื่อศูนยกลางพายุอยูใกลทะเลอันดามัน คือ
ดานตะวันออกของอาวเบงกอล แลวเคลื่อนเขามาทางประเทศพมา และฝงภูเก็ตเปนฝงที่ไดรับพายุนี้
อยางเต็มที่ ปริมาณจํานวนน้ําฝนตกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตนั้นกลาวโดยกวางๆ ไดดังนี้
เดือนพฤษภาคมภาคเหนือประมาณ 125-200 มิลลิเมตร ภาคอีสานประมาณ 125-300
มิลลิเมตร ภาคกลางประมาณ 125-200 มิลลิเมตร เวนแตแถบนครนายกและปราจีนบุรี ประมาณ
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200-300 มิลลิเมตร ฝงตะวันออกของอาวไทย ประมาณ 125-400 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันตก 500
มิลลิเมตร และภาคใตฝงตะวันออก ประมาณ 75-200มิลลิเมตร
เดือนมิถุนายนฝนตกมากขึ้นทัว่ ไป ภาคเหนือ 125-300 มิลลิเมตร ภาคอีสาน 125-300
มิลลิเมตร ภาคกลาง 125-400 มิลลิเมตร จํานวนมากอยูทางจังหวัด นครนายก และปราจีนบุรี
สระบุรี ฝงตะวันออกของอาวไทยมากถึง 500 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันตกเกินกวา 500 มิลลิเมตร
แถบระนอง นอกนี้ระหวาง 200-300 มิลลิเมตร ฝงตะวันออกประมาณไมเกิน 200 มิลลิเมตร
เดือนกรกฏาคม ฝนมีมากขึน้ อีก ภาคเหนือมากถึง 300 มิลลิเมตร ภาคอีสานถึง 400
มิลลิเมตร จํานวนมากอยูใกลชายแดนแถบจังหวัดนครพนมและสกลนคร ภาคกลางมากถึง 500
มิลลิเมตร ที่นครนายก นอกนัน้ ระหวาง 125-300 มิลลิเมตร ฝงตะวันออกของอาวมากถึงเกินกวา
500 มิลลิเมตร แถบจังหวัดตราด ประมาณ 500 มิลลิเมตรแถบจังหวัดจันทบุรี นอกนัน้ ระหวาง 125400 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันตกมากเกินกวา 500 มิลลิเมตร ตั้งแตระนองถึงพังงา นอกนั้นไมเกิน
300 มิลลิเมตร สวนฝงตรงขามไมเกิน 200 มิลลิเมตร
เดือนสิงหาคม จํานวนน้ําฝนใกลเคียงกับเดือนกรกฏาคม เดือนกันยายนมีปริมาณน้ําฝน
ใกลเคียงกับเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม แตในภาคอีสานมีมากขึ้นถึง 500 มิลลิเมตร
เดือนตุลาคมจํานวนน้ําฝนลดลงทั่วไปในภาคเหนือเหลือไมเกิน 125 มิลลิเมตร ภาค
อีสานไมเกิน 200 มิลลิเมตร ภาคกลางไมเกิน 300 มิลลิเมตร ฝงตะวันออกของอาวไทยไมเกิน 300
มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันตกไมเกิน 500 มิลลิเมตร แตฝงตรงขามจะมีฝนมากขึ้นระหวาง 200-400
มิลลิเมตร ชึ่งเปนฝงรับลมตะวันออกเฉียงเหนือดังกลาวแลวและฝนจะมากขึ้นที่ฝงนี้ตอไป
ตอจากเดือนตุลาคม ฝนก็จะเริ่มลดนอยลงตลอดไป ลมตะวันตกเฉียงใตเริ่มยุติ และมีลม
ตะวันออกเฉียงเหนือมาแทนที่ ทองฟาเริ่มแจมใส อากาศแหงแลงขึ้นทุกที เวนแตภาคใตฝง
ตะวันตก มีฝนตกมากขึน้ อันเปนลักษณะลมฟาอากาศแหงฤดูมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ชึ่งจะยังมิ
กลาวไวในที่นี้
ระยะเวลาเริ่มฤดูมรสุมและยุติฤดูมรสุม ไมไดคงที่แนนอนเหมือนกันทุกๆ ป จะสังเกต
ไดโดยกอนจะเริ่มฤดูมรสุมในเดือนพฤษภาคมนั้น มักจะมีพายุฟาคะนองเกิดขึน้ มากอนเสมอ ใน
ระยะแรกๆ จะเกิดเวลากลางคืนมากกวากลางวัน บางครัง้ จะมีฝนฟาคะนองตั้งแตเดือนเมษายนก็มี
บางทีก็ลาไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ตอจากพายุฝนฟาคะนองไปจึงมีฝนของมรสุมตามมา แต
ในระหวางฝนของมรสุมนีก้ ็ยอมมีพายุฟาคะนองดวยเสมอไป
กอนจะหมดมรสุมเดือนตุลาคมนัน้ ลมจะออนลงมาจนแปรปรวน และในภาคกลางจะ
มีลมพัดขึ้นมาจากทะเลในเวลาบาย เวลากลางคืนจึงมีลมเหนือลงมาเบาๆ และจะมีพายุฟาคะนอง
มากในเวลากลางคืน สวนมากมีฟาคะนองมากมีฝนตกนอย บางปจะไดยนิ ฟาคะนองตลอด 2-3 คืน
ติดๆกัน เปนเครื่องหมายแหงลมเหนือเริ่มลงมาดันลมใตใหถอยกลับไปแสดงลักษณะการยุติมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต และเริ่มมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือชึ่งระยะเวลานั้นประมาณ 15 วัน

