
มรสุมตะวันตกเฉียงใต 

การเกดิมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเกดิขึ้นเนื่องจากสาเหตุในชวงเวลาระหวางเดือนเมษายน 
ถึงเดือนกันยายน โลกมวีิถีโคจรอยูในลกัษณะเอียงเอาสวนซีกโลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตย ทําให 
ผิวโลกในสวนนี้ไดรับการแผรังสีของดวงอาทิตยในแนวตรงฉากหรือใกลแนวตรงฉาก  หรือกลาว 
ทางดาราศาสตรไดวา  เปนเวลาที่ดวงอาทิตยมีดิคลิเนชัน่เหนือ    หรือจะกลาวใหเขาใจงายสําหรับ 
ความรูสึกทัว่ๆ ไปไดวาเปนเวลาท่ีเห็นดวงอาทิตยขึ้นระหวางทิศตะวนัออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ 
และตกระหวางทิศตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือ  และเม่ือเวลาเที่ยงดวงอาทิตยจะอยูตั้งแต 
ประมาณตรงศรษีะไปจนคอนไปทางทิศเหนือ  จะมีความรูสึกเชนนี้เปนเดือนๆ  ไปสําหรับประเทศ 
ไทย 

ในเดือนเมษายน จะเห็นดวงอาทิตยขึน้ตรงทศิตะวันออกและตกตรงทิศตะวันตก  เวลา 
เท่ียงจะเห็นดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศรษีะที่สุด   พอถึงเดือนพฤษภาคมดวงอาทิตยจะขึน้คอนไปทาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือเล็กนอยและตกคอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กนอย  เวลาเที่ยงดวง 
อาทิตยจะไมอยูตรงศรษีะ  แตคอนไปทางทิศเหนือเล็กนอย  ในเดือนมิถุนายนจะเล่ือนคอนไปทาง 
เหนือยิ่งขึ้น  และในปลายเดือนมิถุนายนนีจ้ะคอนไปทางเหนือมากที่สุดแลวเริ่มกลับมาอยางเดิม  จน 
ปลายเดือนกันยายนกลับมาขึน้ตกตรงทิศตะวันออก  ตะวันตกและเวลาเที่ยงดวงอาทิตยจะอยูตรง 
ศรีษะอีกครั้ง 

การเอียงของโลกเขาหาดวงอาทิตยตามวิถีโคจรจนทําใหเรารูสึกเชนนี้ไดกระทําใหผิว 
โลกสวนซีกโลกเหนือตรงแนวไดฉากกับแสงอาทิตยนั้นไดรับพลังงานการแผรังสีจากดวงอาทิตย 
มากและทําใหอากาศท่ีหอหุมโลกหรือบรรยากาศ  ณ  แถบนั้นรอนกวาแถบอ่ืน  จึงเกิดความกด 
อากาศต่ํากวาบรรยากาศบริเวณทางเหนือและทางใตของแถบนั้น  จึงเกิดเปนลมพัดเขาสูแถบความ 
กดอากาศต่ําจากทางเหนือและทางใต 

สําหรับประเทศไทยในเดือนเมษายนแถบความกดอากาศต่ํานี้จะอยูประมาณสวนกลาง 
ของประเทศและแผขยายเกือบตลอดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใตของประเทศ จึงทํา 
ใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไปในเดือนนี้  เปนเดือนที่มีการเปล่ียนแปลงฤดูกาลจากฤดูรอนเขาสูฤดู 
ฝนของประเทศไทย 

ในเดือนพฤษภาคมแถบความกดอากาศต่ําไดเล่ือนขึ้นไปทางเหนือปกคลุมอยูตั้งแตพมา 
ภาคเหนือ  ผานภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอินโดจีนตอนเหนือ  ผาน 
ขามอาวตังเกี๋ยไปทางตะวนัออก  ดังนั้นลมที่พัดเขาสูแถบความกดอากาศต่ําทางใตจะพดัจาก 
มหาสมุทรอินเดียผานอาวเบงกอล  ทะเลจีน  อาวไทย  เขามาสูประเทศไทยจนถึงภาคกลาง  แตลมนี้ 
ไมไดพัดขึน้มาเปนทิศเหนือตรงทีเดียว  แตไดเฉไปทางขวาตามการหมุนของโลกจนเปนลมมาจาก 
ทิศตะวันตกเฉียงใตพดัไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ  เรียกวาลมตะวันตกเฉียงใต  ในขณะนี้
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ประเทศไทย  ภาคใต  อาวไทย  ภาคกลาง  ภาคใตของพมา  และภาคใตของอินโดจีน  จะไดรับลม 
ตะวันตกเฉียงใตนี้โดยทัว่กนั อันเปนระยะเวลาเริ่มตนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

ในเดือนมิถุนายน  แถบความกดอากาศต่ําเล่ือนสูงขึ้นไปทางเหนือจนไปปกคลุมอยูใน 
อินโดจีนตอนเหนือสุดของประเทศไทย และลํ้าเขาไปถึงภาคใตของประเทศจีน 

ในเดือนกรกฏาคม  และสิงหาคม  ลมตะวนัตกเฉียงใตจึงพัดแนนอนตลอดประเทศ 
ไทยและประเทศใกลเคียงทั้งสองขาง 

ในเดือนกันยายน  แถบความกดอากาศต่าํจะกลับลดต่ําลงมาทางใตอีกจนถึงเดือน 
ตุลาคมกลับมาปกคลุมประเทศไทยทั่งประเทศอยางในเดือนเมษายน  ลมตะวันตกเฉียงใตก็รนถอย 
ลงไปทางใตเปนลําดับจนยุติไป เปนเวลาส้ินสุดฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตในเดือนตุลาคมนี้ 

ลักษณะลมฟาอากาศในฤดมูรสุมตะวนัตะวนัตกเฉียงใตจะมีอากาศช้ืน  ทองฟามีเมฆ 
มากหนาแนนและมีฝนตกมากทั่วประเทศนั้น  เกิดเนื่องจากทิศทางลมเปนสําคัญกับลักษณะของภูมิ 
ประเทศในแตละตําแหนง กลาวคือ 

ลมตะวันตกเฉียงใตที่พัดเขามาสูประเทศไทยในฤดูนีพ้ัดมาจากบริเวณที่เปนนานน้ํา 
ในมหาสมุทรอินเดียและอาวเบงกอล  ยอมพัดหอบเอาไอน้ํามาดวยเปนจํานวนมาก  เม่ือมาถึง 
ประเทศไทยก็ปะทะกับเทือกเขาดานตะวันตกของประเทศเปนแนวยาว  ตั้งแตภาคเหนือจนตลอด 
แหลมมะลายู  คือเทือกเขาตะนาวศรีและถนนธงชัย  ลมนีจ้ึงยกตวัสูงขึ้นตามลาดของภูเขา  ทําใหไอ 
น้ํานั้นกล่ันตัวกลายเปนเมฆและฝนตกและเปนพายุฝนตลอดดานตะวันตกของเทือกเขานี้  จากการ 
ตรวจจํานวนน้ําฝนปรากฏวา  ตั้งแตฝงพมาภาคใตจนถึงจงัหวัดสตูลมีปริมาณน้ําฝนเดือนกรกฏาคม 
ชึ่งมากที่สุดของฤดูฝนนี้เกินกวา  500  มิลลิเมตร  และเชนเดียวกนัทางฝงตะวันออกของอาวไทยดาน 
ตะวันตกของเขาสะบาปและแถบนครนายก  ปราจีนบุรี  ดานตะวนัตกของทิวเขาสันกําแพงช่ึงตรวจ 
จํานวนน้ําฝนไดปริมาณพอๆกนั 

เม่ือลมนี้ขามเขามาแลวก็มาพบกับบริเวณความรอนภายในประเทศอันเกดิจากอากาศ 
ภายในประเทศอยูเหนือพ้ืนแผนดนิ มีน้ําหนักเบาลอยขึน้สูท่ีสูงอยูเสมอ จึงชวยยกอากาศท่ีลมพดัพา 
เขามานั้นขึน้ไปดวยกนั ทําใหไอน้ํากล่ันตวัเปนเมฆและเปนฝนตกมากและมีเปนพายุฝนทัว่ประเทศ 
และจะมีมากในแถบใกลศูนยกลางความกดอากาศต่ํา  ปรมิาณน้ําฝนในเดือนกรกฏาคม  ระหวาง 
200-500  มิลลิเมตร  แตทางฝงตะวันตกของภาคใตตั้งแตจงัหวัดประจวบคีรขีันธลงไปจนถึงจังหวัด 
ปตตานี  อันเปนดานปลายลมของเทือกเขา  มีปริมาณน้ําฝนนอย  อยูระหวาง  50-200  มิลลิเมตร  เปน 
เกณฑฝนตกนอยแตไมถึงแหงแลง 

นอกจากนี้ยังมีเหตุอ่ืนอีกที่ทําใหฤดูนี้มีฝนตกมาก  และทองฟามีเมฆหนาแนนยิ่งขึ้น 
นับเปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือพายุไตฝุนที่เกดิขึ้นในทะเลจีนและพายุไซโคลนที่เกิดใน 
อาวเบงกอล    พายุนี้จะทําใหทองฟาบริเวณรอบพายุมีเมฆหนาแนนและมีฝนตกหนักโดยรอบใน 
ระยะ 2-3 รอยไมล และตกแผเปนบริเวณกวางถัดออกมาจนถึงประมาณ 600 ไมล หรือมากกวานัน้
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เม่ือพายุเคล่ือนไปที่ใดก็ทําใหฝนตกมากในที่นั้นๆ  ตามแตวาตําบลนั้นๆจะหางจากศนูยกลางพายุ 
มากนอยเพียงใด  พายุไตฝุนในทะเลจีนมีเกิดมากในระหวางเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม  จะมากที่สุด 
ประมาณเดือน กรกฏาคม  สิงหาคม และกนัยายน โดยมากเกิดในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกของ 
หมูเกาะฟลิปปนสภาคใตแลวเคล่ือนผานหมูเกาะฟลิปปนสเขามาสูทะเลจีนจนถึงฝงญวณ  อาว 
ตังเกี๋ยหรืออาวไทยเขามาถึงประเทศไทย  บางครั้งก็เกิดในทะเลจีนและอาวตังเกี๋ยเลยทีเดียว  แตมี 
นอยและกําลังออน คือมีลมไมแรงสําหรับพายุแตมีฝนตกมาก  ในระหวางตนฤดูพายุประมาณเดือน 
เมษายนถึงมิถุนายน จะมีเสนทางเดนิพายุเขาบริเวณอาวไทยถึงฝงญวณมาก ในเดือนมิถุนายนจะเขา 
ทางอาวตังเกี๋ยมาก  เม่ือพายุเขามาถึงฝงญวณและอาวตังเกีย๋แลว  จะทําใหมีฝนตกมากมาจนถึงภาค 
อีสานของประเทศไทย เม่ือพายุนี้เขามาในประเทศญวณใกลประเทศไทยเขามาหรือเขามาหมดกําลัง 
อยูในประเทศไทย  หรือบางครั้งผานเลยไปทางประเทศพมา  ก็มีฝนตกมากจนถึงประเทศไทยภาค 
กลางและภาคเหนือ  และในขณะนั้นจะทําใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตมกีําลังแรงขึ้น  โดยมกีําลังพัด 
เขามาสูศูนยกลางพายุดวยอีกกําลังหนึ่ง  ทําใหมีฝนตกเนื่องจากมรสุมมีมากขึ้นจนมีลมแรงเปนพายุ 
ทางแถบฝงจันทบุรีและฝงภูเก็ต  ชึ่งเรียกกันวา  มรสุมจดั    แตบริเวณทีพ่ายุไตฝุนเขามานั้นไมมีพายุ 
แรงเพราะพายุไดออนกําลังลงแลวเนื่องจากความขรขุระของพื้นภูมิประเทศที่เปนภูเขาในประเทศ 
อินโดจีน  ในตอนกลางฤดูชึ่งเปนฤดูพายุไตฝุนมีบอยมากที่สุดระหวางเดือนกรกฏาคมถึงกนัยายน 
นั้น  พายุมักไมเขามาทางฝงญวณและอาวตังเกี๋ย  จะเล้ียวโคงขึ้นไปทางเหนือสูประเทศจีนเสียกอน 
แตเมื่อเขามาถึงเพียงทะเลจีนก็จะทําใหมรสุมแรงขึ้นไดเหมือนกัน 

ในตอนปลายฤดูพายุไตฝุน ระหวางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พายุไตฝุนจะเขามายังอาว 
ตังเกี๋ยและฝงญวณอกีจนบางครั้งในเดือนพฤศจกิายนเขามาในอาวไทย  ในตอนปลายเดือนกันยายน 
จะมีเขามามากทางภาคอีสานและภาคเหนือและทําใหมีฝนตกมากอีกครั้งในภาคเหนือ  ภาคอีสาน 
ของประเทศไทยในเดือนกนัยายนนั้น  ชึ่งมีฝนลาชากวาภาคกลาง  และบางทีตก  2-3  วันติดตอกนั 
และฝนนี้เองทําใหเกิดน้ําทวมไหลบาลงมาถึงภาคกลางในเดือนพฤศจิกายน  และพายุไตฝุนที่เขามา 
ทางฝงญวณใตและอาวไทยในตอนตนเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน  ชึ่งเปนเวลาที่มรสุมตะวนัตก 
เฉียงใตออนกําลังลงมากแลวจนจะยุติลง  แตขณะที่ไตฝุนเขามานั้นจะทําใหมรสุมกลับแรงขึ้นมาอีก 
ชั่วระยะเวลา 2-3 วัน  ในอาวไทยและทางฝงจนัทบุรีจะมีลมจัด คล่ืนจัด  มีฝนตกมากดังที่เรียกกันวา 
พายุส่ังฝง 

สําหรับพายุไซโคลนในอาวเบงกอลในระหวางฤดูมรสุมนีจ้ะมีเกิดตั้งแตกลางอาวจนถึงกน 
อาว  ขณะที่เกิดจะชวยใหมรสุมแรงขึน้  และจะแรงมากเม่ือศูนยกลางพายุอยูใกลทะเลอันดามัน  คือ 
ดานตะวันออกของอาวเบงกอล แลวเคล่ือนเขามาทางประเทศพมา และฝงภูเก็ตเปนฝงที่ไดรับพายุนี้ 
อยางเต็มที่ ปริมาณจํานวนน้ําฝนตกในฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใตนั้นกลาวโดยกวางๆ ไดดังนี้ 

เดือนพฤษภาคมภาคเหนือประมาณ  125-200  มิลลิเมตร  ภาคอีสานประมาณ  125-300 
มิลลิเมตร  ภาคกลางประมาณ  125-200  มิลลิเมตร  เวนแตแถบนครนายกและปราจนีบุรี  ประมาณ
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200-300 มิลลิเมตร ฝงตะวันออกของอาวไทย ประมาณ 125-400 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวนัตก 500 
มิลลิเมตร และภาคใตฝงตะวันออก ประมาณ 75-200มิลลิเมตร 

เดือนมิถุนายนฝนตกมากขึ้นทัว่ไป  ภาคเหนือ  125-300  มิลลิเมตร  ภาคอีสาน  125-300 
มิลลิเมตร  ภาคกลาง  125-400  มิลลิเมตร  จํานวนมากอยูทางจังหวัด  นครนายก  และปราจีนบรุี 
สระบุรี  ฝงตะวันออกของอาวไทยมากถึง 500 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันตกเกนิกวา 500 มิลลิเมตร 
แถบระนอง นอกนี้ระหวาง 200-300 มิลลิเมตร ฝงตะวันออกประมาณไมเกิน 200 มิลลิเมตร 

เดือนกรกฏาคม  ฝนมีมากขึน้อีก  ภาคเหนือมากถึง  300  มิลลิเมตร  ภาคอีสานถึง  400 
มิลลิเมตร  จํานวนมากอยูใกลชายแดนแถบจังหวัดนครพนมและสกลนคร  ภาคกลางมากถึง  500 
มิลลิเมตร  ที่นครนายก  นอกนัน้ระหวาง  125-300  มิลลิเมตร  ฝงตะวันออกของอาวมากถึงเกินกวา 
500 มิลลิเมตร แถบจังหวัดตราด ประมาณ 500 มิลลิเมตรแถบจังหวัดจันทบรุี นอกนัน้ระหวาง 125- 
400 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันตกมากเกนิกวา 500 มิลลิเมตร ตั้งแตระนองถึงพังงา นอกนั้นไมเกิน 
300 มิลลิเมตร สวนฝงตรงขามไมเกนิ 200 มิลลิเมตร 

เดือนสิงหาคม  จํานวนน้ําฝนใกลเคียงกับเดือนกรกฏาคม  เดือนกนัยายนมีปริมาณน้ําฝน 
ใกลเคียงกับเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม แตในภาคอีสานมีมากขึ้นถึง 500 มิลลิเมตร 

เดือนตุลาคมจํานวนน้ําฝนลดลงทั่วไปในภาคเหนือเหลือไมเกิน  125  มิลลิเมตร  ภาค 
อีสานไมเกิน  200 มิลลิเมตร ภาคกลางไมเกนิ  300 มิลลิเมตร ฝงตะวันออกของอาวไทยไมเกนิ  300 
มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันตกไมเกนิ  500 มิลลิเมตร แตฝงตรงขามจะมีฝนมากขึ้นระหวาง 200-400 
มิลลิเมตร ชึ่งเปนฝงรับลมตะวันออกเฉียงเหนือดังกลาวแลวและฝนจะมากขึ้นที่ฝงนี้ตอไป 

ตอจากเดือนตุลาคม ฝนกจ็ะเริ่มลดนอยลงตลอดไป ลมตะวันตกเฉยีงใตเริ่มยุติ และมีลม 
ตะวันออกเฉียงเหนือมาแทนที่  ทองฟาเริ่มแจมใส  อากาศแหงแลงขึ้นทุกท ี เวนแตภาคใตฝง 
ตะวันตก  มีฝนตกมากขึน้อันเปนลักษณะลมฟาอากาศแหงฤดูมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ชึ่งจะยังมิ 
กลาวไวในที่นี้ 

ระยะเวลาเริ่มฤดูมรสุมและยุติฤดูมรสุม ไมไดคงที่แนนอนเหมือนกนัทุกๆ ป จะสังเกต 
ไดโดยกอนจะเริ่มฤดูมรสุมในเดือนพฤษภาคมนั้น  มักจะมีพายุฟาคะนองเกดิขึน้มากอนเสมอ  ใน 
ระยะแรกๆ  จะเกิดเวลากลางคืนมากกวากลางวนั  บางครัง้จะมีฝนฟาคะนองตั้งแตเดือนเมษายนก็มี 
บางทีก็ลาไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม  ตอจากพายุฝนฟาคะนองไปจึงมีฝนของมรสุมตามมา  แต 
ในระหวางฝนของมรสุมนีก้็ยอมมีพายุฟาคะนองดวยเสมอไป 

กอนจะหมดมรสุมเดือนตุลาคมนัน้ลมจะออนลงมาจนแปรปรวน  และในภาคกลางจะ 
มีลมพัดขึ้นมาจากทะเลในเวลาบาย  เวลากลางคนืจึงมีลมเหนือลงมาเบาๆ  และจะมีพายุฟาคะนอง 
มากในเวลากลางคนื  สวนมากมีฟาคะนองมากมีฝนตกนอย บางปจะไดยนิฟาคะนองตลอด  2-3  คืน 
ติดๆกัน  เปนเครื่องหมายแหงลมเหนือเริ่มลงมาดันลมใตใหถอยกลับไปแสดงลักษณะการยุติมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต และเริ่มมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือชึ่งระยะเวลานั้นประมาณ 15 วัน


