ภูมิอากาศของประเทศไทย
1. ขนาดและที่ตั้ง

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย ระหวางละติจูด 5o37 เหนือ กับ
20o27 เหนือ และระหวางลองจิจูด 97o22 ตะวันออก กับ 105o37 ตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513,115
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดประเทศพมาและลาว
ทิศตะวันออก
ทิศใต

ติดประเทศลาว กัมพูชา และอาวไทย
ติดประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก

ติดประเทศพมาและทะเลอันดามัน

2. ภูมิประเทศและการแบงภาคทางอุตุนิยมวิทยา
ประเทศไทยเปนประเทศเล็ก ลักษณะภูมิประเทศและลมฟาอากาศสวนใหญคลายคลึงกัน มีแตกตางกันบาง
เพียงเล็กนอย การแบงภาคของประเทศไทยในทางอุตุนิยมวิทยาจึงพิจารณารูปแบบภูมิอากาศและแบงประเทศไทย
ออกไดเปน 5 ภาค ดังนี้
1. ภาคเหนือ ประกอบดวย 15 จังหวัด ไดแก เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน
แพร อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ ภูมิประเทศสวนใหญเปนเทือกเขา มีภูเขา
ติดกันเปนพืดในแนวเหนือ-ใต สลับกับหุบเขาทั้งแคบและกวางมากมาย ทิวเขาที่สําคัญไดแก ทิวเขาแดนลาว ซึ่งอยู
ทางตอนเหนือ กั้นเขตแดนระหวางไทยกับพมา และเปนตนกําเนิดของแมน้ําปง ทางตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัยและ
ทิวเขาตะนาวศรีบางสวน ตอนกลางของภาคมีทิวเขาผีปนน้ํา ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ําวังและแมน้ํายม ดาน
ตะวันออกมีทิวเขาหลวงพระบางซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ํานาน และมีทิวเขาเพชรบูรณบางสวนเปนแนวกั้นระหวาง
ภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนนทอยูในเทือกเขาจอมทอง เขต
จังหวัดเชียงใหม สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 2,565 เมตร
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบดวย 20 จังหวัด ไดแก หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลําภู
อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและลาดต่ําไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ทางตะวันตกมีทิวเขาเพชรบูรณและทิวเขาดงพญาเย็นเปนแนวกั้นระหวางภาคนี้กับภาคเหนือและ
ภาคกลาง สวนทางใตมีทิวเขาสันกําแพงกั้นระหวางภาคนี้กับภาคตะวันออก และทิวเขาพนมดงรักกั้นพรมแดนภาคนี้
กับประเทศกัมพูชา ทิวเขาเพชรบูรณและทิวเขาดงพญาเย็นซึ่งสูงประมาณ 800 ถึง 1,300 เมตร และทิวเขาพนมดง
รัก ซึ่งสูงประมาณ 400 เมตร เปนแนวกั้นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต ทําใหบริเวณดานหลังเขาซึ่งไดแกพื้นที่ทางดาน
ตะวันตกของภาคมีฝนนอยกวาทางตะวันออก
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3. ภาคกลาง ประกอบดวย 18 จังหวัด ไดแก นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี
อางทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุม ระดับพื้นที่ลาดลงมาทางใต
ตามลําดับจนถึงอาวไทย
ในภาคนี้มีภูเขาบางแตสวนใหญเปนภูเขาที่ไมสูงมาก เวนแตทางดานตะวันตกใกล
ชายแดนประเทศพมามีเทือกเขาตะนาวศรีวางตัวในแนวเหนือ-ใตตอเนื่องมาจากภาคเหนือเปนแนวกั้นพรมแดนกับ
ประเทศพมา และมีความสูงเกินกวา 1,600 เมตร ทางตะวันออกมีทิวเขาดงพญาเย็นเปนแนวแบงเขตภาคนี้กับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคตะวันออก ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี
ระยอง จันทบุรีและตราด ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาและที่ราบ ทางตะวันออกเฉียงใตของภาคมีทิวเขาบรรทัด
เปนแนวกั้นพรมแดนกับประเทศกัมพูชา ถัดเขามามีทิวเขาจันทบุรี
ทางเหนือมีทิวเขาสันกําแพงและพนมดงรัก
วางตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเปนแนวแบงเขตภาคนี้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตะวันตกและทางใตเปนฝง
ทะเลติดกับอาวไทย มีเกาะใหญนอยมากมาย
5. ภาคใต เปนคาบสมุทรขนาบดวยทะเลสองดาน ดานตะวันตกคือทะเลอันดามัน ดานตะวันออกคืออาว
ไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลจีนใต ทางตอนบนของภาคมีทิวเขาตะนาวศรีซ่งึ วางตัวในแนวเหนือ-ใตตอเนื่องมาจาก
ภาคเหนือและภาคกลางเปนแนวกั้นพรมแดนกับประเทศพมา
ทางตอนลางของภาคมีทิวเขาภูเก็ตและทิวเขา
นครศรีธรรมราชวางตัวในแนวเหนือ-ใตแบงภาคนี้ออกเปนสองสวน คือที่ราบชายฝงทะเลดานตะวันออกติดกับอาว
ไทยซึ่งมีอาณาเขตกวางขวาง
และที่ราบดานตะวันตกขนานกับชายฝงทะเลอันดามันและชองแคบมะละกาซึ่งเปน
บริเวณแคบกวาที่ราบดานตะวันออก ทางทิศใตของภาคมีทิวเขาสันกาลาคีรีเปนแนวกั้นพรมแดนกับประเทศมาเลเซีย
ภาคนี้แบงออกไดเปน 2 สวน ดังนี้
 ภาคใตฝงตะวันออก
ไดแกบริเวณตอนบนของภาคตอเนื่องถึงที่ราบชายฝงทะเลดานตะวันออก
ประกอบดวย 10 จังหวัด ไดแก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
 ภาคใตฝงตะวันตก ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

3. ลมมรสุมกับภูมิอากาศของประเทศไทย
ประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมสองชนิด
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 มรสุมตะวันตกเฉียงใต

คือ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต

และมรสุม

มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
โดยมี
แหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออก
เฉียงใต และเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใตเมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะนํามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู
ประเทศไทย ทําใหมีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณชายฝงทะเลและเทือกเขาดานรับลมจะมีฝน
มากกวาบริเวณอื่น

3

 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตแลวประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มรสุมนี้มีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกด
อากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากแหลงกําเนิดเขา
มาปกคลุมประเทศไทย ทําใหทองฟาโปรง อากาศหนาวเย็นและแหงแลงทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตจะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้นําความชุมชื้นจากอาว
ไทยเขามาปกคลุม
การเริ่มตนและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติไดในแตละป

4. ฤดูกาล

ประเทศไทยโดยทั่ว ๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้
1. ฤดูรอน
ระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม
2. ฤดูฝน
ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
3. ฤดูหนาว
ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเขาหาดวงอาทิตย โดยเฉพาะเดือน
เมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน
ทําใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตย
เต็มที่ สภาวะอากาศจึงรอนอบอาวทั่วไป ในฤดูนี้แมวาโดยทั่วไปจะมีอากาศรอนและแหงแลง
แตบางครั้งอาจมี
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทําใหเกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับ
มวลอากาศรอนที่ปกคลุมอยูเหนือประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็ บตก
กอใหเกิดความเสียหายได พายุฝนฟาคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอยางหนึ่งวาพายุฤดูรอน
ลักษณะอากาศในฤดูรอนพิจารณาจากอุณหภูมิสูงสุดของแตละวัน โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
อากาศรอน
อุณหภูมิระหวาง 35.0 oซ. - 39.9 oซ.
อากาศรอนจัด
อุณหภูมิตงั้ แต 40.0 oซ. ขึ้นไป
 ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยและรอง
ความกดอากาศต่ําพาดผานประเทศไทยทําใหมีฝนชุกทั่วไป
รองความกดอากาศต่ํานี้ปกติจะพาดผานภาคใตใน
เดือนพฤษภาคม แลวจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลําดับจนถึงชวงประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผานอยูบริเวณ
ประเทศจีนตอนใต ทําใหฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและเรียกวาเปนชวงฝนทิ้ง ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2
สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติรองความกดอากาศต่ําจะเลื่อน
กลับลงมาทางใตพาดผานบริเวณประเทศไทยอีกครั้งทําใหมีฝนชุกตอเนื่อง จนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
เขามาปกคลุมประเทศไทยแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตประมาณกลางเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมี
อากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวนแตภาคใตยังคงมีฝนชุกตอไปจนถึง
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เดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออกซึ่งจะมีปริมาณฝน
มากกวาภาคใตฝงตะวันตก อยางไรก็ตามการเริ่มตนฤดูฝนอาจจะชาหรือเร็วกวากําหนดไดประมาณ 1 - 2 สัปดาห
เกณฑการพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ชั่วโมงของแตละวันตั้งแตเวลา 07.00 น. ของวันหนึ่งถึง
เวลา 07.00 น.ของวันรุงขึ้น ตามลักษณะของฝนที่ตกในประเทศที่อยูในเขตรอนยานมรสุมมีดังนี้
ฝนวัดจํานวนไมได ปริมาณฝนนอยกวา 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กนอย
ปริมาณฝนระหวาง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง
ปริมาณฝนระหวาง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก
ปริมาณฝนระหวาง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนตั้งแต 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม
ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจาก
ฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคกลางตอนลางและภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝนและเริ่มมีอากาศเย็นชากวาภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ําสุดของแตละวันโดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
อากาศหนาวจัด
อุณหภูมิต่ํากวา 8.0 oซ.
อากาศหนาว
อุณหภูมิระหวาง 8.0 oซ. - 15.9 oซ.
อากาศเย็น
อุณหภูมิระหวาง 16.0 oซ. - 22.9 oซ.

5. อุณหภูมิ
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงรอนอบอาวเกือบตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป
ของประเทศไทยมีคาประมาณ 27.0°ซ. อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และฤดูกาล
พื้นที่ที่อยูลึกเขาไปในแผนดินบริเวณตั้งแตภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิ
แตกตางกันมากระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาวและระหวางกลางวันกับกลางคืน โดยในชวงฤดูรอนอุณหภูมิสูงสุดในตอน
บายปกติจะสูงถึงเกือบ 40°ซ. หรือมากกวานั้นในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปน
เดือนที่มีอากาศรอนจัดที่สุดในรอบป สวนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุดในตอนเชามืดจะลดลงอยูในเกณฑหนาวถึงหนาวจัด
โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเปนชวงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบป ซึ่งในชวงดังกลาวอุณหภูมิอาจลดลงต่ํา
กวาจุดเยือกแข็งไดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเปนเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง สําหรับ
พื้นที่ซึ่งอยูติดทะเลไดแกภาคตะวันออกตอนลางและภาคใตความผันแปรของอุณหภูมิในชวงวันและฤดูกาลจะนอย
กวา โดยฤดูรอนอากาศไมรอนจัดและฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดเทาพื้นที่ซึ่งอยูลึกเขาไปในแผนดิน
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สถิติอุณหภูมิ ( oซ.) ของประเทศไทยในฤดูกาลตางๆ
อุณหภูมิ

ภาค

เฉลี่ย

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต
- ฝงตะวันออก
- ฝงตะวันตก
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต
- ฝงตะวันออก
- ฝงตะวันตก
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต
- ฝงตะวันออก
- ฝงตะวันตก

สูงสุดเฉลี่ย

ต่ําสุดเฉลี่ย

หมายเหตุ

ฤดูหนาว

ฤดูรอน

ฤดูฝน

23.4
24.2
26.2
26.7

28.1
28.6
29.7
29.1

27.3
27.6
28.2
28.3

26.3
27.0
31.1
30.6
32.3
32.0

28.2
28.4
36.1
35.2
36.2
34.1

27.8
27.5
32.4
32.6
33.4
32.3

30.4
32.0
17.5
18.7
21.2
22.3

33.0
34.1
21.8
23.2
24.6
25.2

32.7
31.6
23.8
24.4
24.8
25.2

22.8
23.2

24.1
24.0

24.4
24.3

คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป (พ.ศ.2524-2553)
สถิติอุณหภูมิสูงที่สุด ( oซ.) ของประเทศไทยในชวงฤดูรอน

ภาค

อุณหภูมิสูงที่สุด

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง

44.5
43.9
43.5

ตะวันออก
ใต
- ฝงตะวันออก
- ฝงตะวันตก
หมายเหตุ

วันที่ เดือน

พ.ศ.

จังหวัด

42.9

27
28
29
14
14,20
23

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

2503
2503
2501
2526
2535
2533

อุตรดิตถ (อ.เมือง)
อุดรธานี (อ.เมือง)
กาญจนบุรี (อ.เมือง)
กาญจนบุรี (อ.เมือง)
กาญจนบุรี (อ.เมือง)
ปราจีนบุรี (อ.กบินทรบุรี)

41.2

15

เม.ย.

2541

40.5

29

มี.ค.

2535

ประจวบคีรขี ันธ
(สกษ. หนองพลับ อ.หัวหิน)
ตรัง (อ.เมือง)

1. สกษ. หมายถึง สถานีอากาศเกษตร
2. ขอมูลในคาบ 65 ป (พ.ศ.2494 – 2558)
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สถิติอุณหภูมิต่ําที่สุด ( oซ.) ของประเทศไทยในชวงฤดูหนาว
ภาค

อุณหภูมิต่ําที่สุด

วันที่ เดือน

พ.ศ.

จังหวัด

2542
2517
2536
2506

ตาก ( อ.อุมผาง)
สกลนคร (สกษ.สกลนคร)
กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ)
สระแกว (อ.อรัญประเทศ)

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต
- ฝงตะวันออก

0.8
-1.4
5.2
7.6

27
2
27
16

ธ.ค.
ม.ค.
ธ.ค.
ม.ค.

6.4

26

ธ.ค. 2542

- ฝงตะวันตก

13.7

21

ม.ค. 2499

หมายเหตุ

ประจวบคีรีขันธ

(สกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน)
ระนอง (อ.เมือง)

1. สกษ. หมายถึง สถานีอากาศเกษตร
2. ขอมูลในคาบ 65 ป (พ.ศ.2494 – 2558)

6. ปริมาณฝน
โดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนอยูในเกณฑดี พื้นที่สวนใหญมีปริมาณฝน 1,200-1,600 มิลลิเมตรตอป ปริมาณ
ฝนรวมตลอดปเฉลี่ยทั่วประเทศมีคาประมาณ 1,587.7 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแตละพื้นที่ผันแปรไปตามลักษณะ
ภูมิประเทศนอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแหงแลงและมีฝนนอยในฤดู
หนาว เมื่อเขาสูฤดูรอนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบางพรอมทั้งมีพายุฟาคะนอง และเมื่อเขาสูฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น
มากโดยจะมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน พื้นที่ท่มี ีปริมาณฝนมากสวนใหญจะอยูดานหนาทิว
เขาหรือดานรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ไดแก พื้นที่ทางดานตะวันตกของประเทศและบริเวณภาคตะวันออก โดย
เฉพาะที่อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีปริมาณฝนรวมตลอดปมากกวา 4,000 มิลลิเมตร สวนพื้นที่ที่มีฝนนอย
สวนใหญอยูดา นหลังเขาไดแกพื้นที่บริเวณตอนกลางของภาคเหนือและภาคกลาง และบริเวณดานตะวันตกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับภาคใตมีฝนชุกเกือบตลอดปยกเวนชวงฤดูรอน พื้นที่บริเวณภาคใตฝงตะวันตกซึ่งเปน
ดานรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีปริมาณฝนมากกวาภาคใตฝงตะวันออกในชวงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากที่สุด
ในเดือนกันยายน
สวนชวงฤดูหนาวบริเวณภาคใตฝงตะวันออกซึ่งเปนดานรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ปริมาณฝนมากกวาภาคใตฝงตะวันตก โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุด
ของภาคใตอยูบริเวณจังหวัดระนองซึ่งมีปริมาณฝนรวมตลอดปมากกวา 4,000 มิลลิเมตร
สวนพื้นที่ที่มีฝนนอย
ไดแกภาคใตฝงตะวันออกตอนบนดานหลังทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
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ปริมาณฝน (มม.) ของประเทศไทยในฤดูกาลตาง ๆ

ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต
- ฝงตะวันออก
- ฝงตะวันตก
หมายเหตุ

ฤดูหนาว

ฤดูรอน

ฤดูฝน

จํานวนวันฝนตกตลอดป

100.4
76.3
127.3
178.4

187.3
224.4
205.4
277.3

943.2
1,103.8
942.5
1,433.2

122
116
116
130

827.9
464.6

229.0
411.3

680.0
1,841.3

145
178

คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป (พ.ศ.2524-2553)

7. ความชื้นสัมพัทธ
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตรจึงมีอากาศรอนชื้นปกคลุมเกือบตลอดป เวนแตบริเวณที่อยูลึก
เขาไปในแผนดินตั้งแตภาคกลางขึ้นไปความชื้นสัมพัทธจะลดลงชัดเจนในชวงฤดูหนาวและฤดูรอน โดยเฉพาะฤดูรอน
จะเปนชวงที่ความชื้นสัมพัทธลดลงต่ําสุดในรอบป
ในบริเวณดังกลาวมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป
73-75
เปอรเซนต และจะลดลงเหลือ 64-69 เปอรเซนตในชวงฤดูรอน และเคยมีความชื้นสัมพัทธลดลงต่ําที่สุดเพียง 9
เปอรเซนต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2526 ที่จังหวัดเลย และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2533 ที่จังหวัดเชียงราย สวนบริเวณ
ที่อยูติดฝงทะเลไดแกภาคตะวันออกและภาคใตจะมีความชื้นสัมพัทธสูงกวา โดยเฉพาะภาคใตมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย
ตลอดป 79-80 เปอรเซนต
สถิติความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย ( % ) ของประเทศไทยในชวงฤดูกาลตางๆ

ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ใต
- ฝงตะวันออก
- ฝงตะวันตก
หมายเหตุ

ฤดูหนาว

ฤดูรอน

ฤดูฝน

ตลอดป

74
69
70
71

63
66
68
75

81
80
78
81

74
73
73
76

81
78

78
77

79
84

79
80

คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป (พ.ศ.2524-2553)
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8. จํานวนเมฆในทองฟา
ในชวงฤดูหนาวตอเนื่องถึงตนฤดูรอน(พฤศจิกายนถึงมีนาคม) ปกติประเทศไทยจะมีทองฟาโปรงและมีเมฆปกคลุม
นอยกวาชวงอื่นๆ ของป เมฆที่ปกคลุมในชวงดังกลาวสวนใหญเปนเมฆชั้นสูง และมีเมฆกอตัวในทางตั้งเชนเมฆคิวมูลัสหรือเมฆ
คิวมูโลนิมบัสที่กอใหเกิดฝนฟาคะนองไดบาง โดยเฉพาะชวงตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนไปถึงพฤษภาคม
เมื่อเขาสูฤดูฝน
สวนใหญทองฟาจะมีเมฆมาก หรือมีเมฆเต็มทองฟา เวนแตในชวงฝนทิ้งประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมอาจมี
โอกาสที่จะมีทองฟาโปรงได

9. พายุฟาคะนอง

ประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฟาคะนองมากในชวงเดือนเมษายนถึงตุลาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคมเปนชวงที่มีโอกาสเกิดพายุฟาคะนองไดมากเนื่องจากสภาพอากาศที่รอนอบอาว จึงมีการยกตัวขึ้นของ
มวลอากาศ และอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาในขณะที่มวลอากาศรอนปกคลุมอยูเหนือประเทศไทย
ทําใหเกิดการปะทะกันของมวลอากาศรอนและเย็น ซึ่งในกรณีที่มีพายุฟาคะนองรุนแรงอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก มี
ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความเสียหายได
สวนภาคใตเกิดขึ้นไดมากในชวงเดือนมีนาคมถึ ง
พฤศจิกายน

10. ลมผิวพื้น

ลมผิวพื้นที่พัดปกคลุมประเทศไทยผันแปรไปตามฤดูกาลในฤดูหนาวหรือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมที่
พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนสวนใหญเปนลมฝายเหนือและลมตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตลมที่พัดปกคลุม
สวนใหญเปนลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก ในชวงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตลมที่พัดปกคลุม
ประเทศไทยสวนใหญเปนลมตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงใตและลมใต สําหรับชวงฤดูรอนเปนชวงที่ลมแปรปรวน แต
พื้นที่สวนใหญโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนมักมีลมฝายใตพัดปกคลุม

11. พายุหมุนเขตรอน

ประเทศไทยตั้งอยูร ะหวางบริเวณแหลงกําเนิดของพายุหมุนเขตรอนทั้งสองดาน ดานตะวันออกคือมหาสมุทร
แปซิฟกและทะเลจีนใต สวนดานตะวันตกคืออาวเบงกอลและทะเลอันดามัน โดยพายุมีโอกาสเคลื่อนจากมหาสมุทร
แปซิฟกและทะเลจีนใตเขาสูประเทศไทยทางดานตะวันออกมากกวาทางตะวันตก ปกติประเทศไทยจะมีพายุเคลื่อน
ผานเขามาไดโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 ลูกตอป บริเวณที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุดคือภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค
ในระยะตนประหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคมเปนชวง
ที่ประเทศไทยปลอดจากอิทธิพลของพายุ ตอมาเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของปที่พายุเริ่มเคลื่อนเขาสูประเทศไทย
ทางภาคใต แตมโี อกาสนอยและเคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ 62ป (พ.ศ.2494-2555) พายุเริ่มมีโอกาสเคลื่อน
เขาสูประเทศไทยมากขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคมโดยสวนใหญยังคงเปนพายุที่เคลื่อนมาจากดานตะวันตกเขาสูประเทศ
ไทยตอนบน และตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปพายุสวนใหญจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทยทางดานตะวันออก โดยชวง
ระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมพายุยังคงเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบน ซึ่งบริเวณตอนบนของภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุด
และเดือนกันยายนถึงตุลาคมพายุมี
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โอกาสเคลื่อนเขามาไดในทุกพื้นที่ โดยเริ่มเคลื่อนเขาสูภาคใตตั้งแตเดือนกันยายน ในสองเดือนนี้เปนระยะที่พายุมี
โอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยไดมาก โดยเฉพาะเดือนตุลาคมมีสถิติเคลื่อนเขามามากที่สุดในรอบป สําหรับชวง
ปลายปตั้งแตเดือนพฤศจิกายนพายุจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนไดนอยลงและมีโอกาสเคลื่อนเขาสูภาคใตมาก
ขึ้น เมื่อถึงเดือนธันวาคมพายุมีแนวโนมเคลื่อนเขาสูภาคใตเทานั้น โดยไมมีพายุเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนอีก
พายุหมุนเขตรอนมีชื่อเรียกตางกันไปตามแหลงกําเนิด เชน พายุที่เกิดในอาวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย
เรียกวา “ไซโคลน” (CYCLONE) เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียน อาวเม็กซิโก และทางดาน
ตะวันตกของเม็กซิโกเรียกวา “เฮอรรเิ คน” (HURRICANE) เกิดในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก มหาสมุทร
แปซิฟกใต และทะเลจีนใตเรียกวา “ไตฝุน” (TYPHOON)
พายุหมุนเขตรอนที่มีอิทธิพลตอลมฟาอากาศของประเทศไทยสวนใหญมีแหลงกําเนิดในมหาสมุทรแปซิฟก
เหนือดานตะวันตกและทะเลจีนใต
ซึ่งมีการแบงเกณฑความรุนแรงของพายุตามขอตกลงระหวางประเทศโดยใช
ความเร็วลมใกลศูนยกลางพายุดังนี้
 พายุดีเปรสชั่น
ความเร็วลมไมเกิน 34 นอต (63 กม./ชม.)
 พายุโซนรอน
ความเร็วลม 34 นอต แตไมถึง 64 นอต (63 แตไมถึง 118 กม./ชม.)
 ไตฝุน
ความเร็วลม 64 นอตขึ้นไป (118 กม./ชม.ขึ้นไป)
พายุที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนสวนใหญเปนพายุดีเปรสชั่น เพราะพื้นดินและเทือกเขาของประเทศ
พมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชาที่ลอมรอบประเทศไทยตอนบนเปนปจจัยที่ชวยลดความรุนแรงของพายุกอนที่จะ
เคลื่อนมาถึงประเทศไทย ดังนั้นความเสียหายที่เกิดจากลมแรงจึงนอยกวาภาคใตซึ่งมีภูมิประเทศเปนพื้นที่เปดสูทะเล
พายุที่เคลื่อนเขาสูอาวไทยและขึ้นฝงภาคใตขณะมีกําลังแรงขนาดพายุโซนรอนหรือไตฝุนจะมีผลกระทบเปนอยางมาก
จากคลื่นพายุซดั ฝง ลมที่พัดแรงจัด และฝนที่ตกหนักถึงหนักมากจนเกิดอุทกภัย รวมทั้งคลื่นลมแรงในอาวไทย
ดังเชนที่เคยเกิดขึ้น 3 ครั้งในอดีต ไดแกพายุโซนรอน “แฮเรียต” ที่เคลื่อนเขาสูแหลมตะลุมพุก จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2505 พายุไตฝุน “เกย” ที่เคลื่อนเขาสูจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และพายุไตฝุน “ลินดา” ที่เคลื่อนเขาสูจังหวัดประจวบคีรขี ันธขณะมีกําลังแรงเปนพายุโซน
รอนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
สถิติพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนผานภาคตางๆ ของประเทศไทยคาบ 65 ป (พ.ศ.2494-2558)
ภาค
เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง
ตะวันออก
ใต

ม.ค.

-

ก.พ.

-

มี.ค.

-

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1

5
1
2
1
1

2
6
1
1
-

ก.ค.

10
4
1
1
-

ส.ค.

17
18
-

ก.ย.

25
33
7
3
3

ต.ค.

พ.ย.

11 1
25 4
9 2
13 2
15 24

ธ.ค.

9

รวม

71
91
22
21
53

ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา 2558
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