
สรุปลักษณะอากาศประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

       เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนในปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบ ตลอด
เดือนและพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีเริ่มพัดปกคลุม ทะเล
อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและเริ่มต้น ฤดู
ฝนในวันที่ 13 พ.ค. นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุไซโคลนที่เคลื่อนตัวในอ่าวเบงกอลเข้าปกคลุม 
ชายฝั่งประเทศอินเดียในช่วงต้นเดือน ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าว 
ไทยและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว รวมถึงในช่วงวันที่ 19-21 หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงที่ปกคลุม 
บริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมะตะบันตอนบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้มี 
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมบริเวณประเทศ 
เวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยในบางช่วง ท าให้เดือนนี้มีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เป็น 
ระยะๆ กับมีรายงานน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากหลายพื้นท่ี โดยเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนสูง 
กว่าค่าปกติในเกือบทุกภาคและปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 32 และบางสถานีมีปริมาณฝน 
มากที่สุดใน 1 วันและปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ของเดือนพฤษภาคม ส าหรับ 
รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้  
     วันที่ 1-10 พฤษภาคม :  ในวันแรกของช่วงบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนบางพ้ืนที่ 
จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีน 
ใต้ แล้วมีก าลังอ่อนลงในระยะกลางและปลายช่วง ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าหลายพื้นที่กับมี 
อากาศหนาวบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง  ส าหรับฝน
ในช่วงนี้บริเวณประเทศ ไทยตอนบนมีฝนร้อยละ 70-90 ของพ้ืนที่ในระยะต้นช่วงและในระยะครึ่งหลังของช่วงจาก
อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงดังกล่าวมาแล้ว ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุม
ประเทศไทย อ่าวไทยและ ภาคใต้มีก าลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน
วัดได้  265.0 มิลลิเมตร ที่ อุทยานแห่งชาติรามค าแหง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 10 โดยมีรายงานน้ าท่วมบริเวณ
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 2  ส าหรับภาคใต้หย่อมความกดอากาศต่ าที่ปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาในวันแรกของช่วงได้
เคลื่อนตัวสู่ อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ ในวันที่ 3 ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมอ่าว ไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันมีก าลังค่อนข้างแรง ท าให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง โดยเฉพาะ
ทางฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ 
ส่วน ทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนร้อยละ 60-80 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากท่ีสุด 
131.2 มิลลิเมตร ที่อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 โดยมีรายงานน้ าท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ
วันที่ 4-7 จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 5 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 กับมี
รายงานลมกระโชก แรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3   
      วันที่ 11-20 พฤษภาคม :   ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยในระยะต้นช่วง จากนั้น
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย โดยมีก าลังแรงขึ้นในระยะครึ่ง หลังของ
ช่วง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเก๋ียในระยะครึ่งแรก ของช่วง 
อีกท้ังมีหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมะตะบันตอนบนใน วันที่ 
19-20 กับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออกตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวัน 
สุดท้ายของช่วง นอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบนในระยะกลางช่วงแล้วอ่อนก าลังลง ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบ 
ตลอดช่วง โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 60-90 ของพ้ืนที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝน 
หนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ในระยะกลางและปลายช่วง ส่วนภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกของภาคมี ฝนมากกว่าร้อยละ 80 



ของพ้ืนที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนทางฝั่งตะวันออกของภาคมีฝน ร้อยละ 40-80 ของ
พ้ืนที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุด 106.0 มิลลิเมตร ที่อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ
วันที่ 15 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18   
     วันที่ 21-31 พฤษภาคม : หย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงที่ปกคลุมอ่าวมะตะบันตอนบนได้เคลื่อน เข้าปก
คลุมภาคเหนือในวันแรกของช่วง กับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต้นช่วง และ
ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและอ่าว 
ตังเก๋ียในตอนกลางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทย อ่าวไทยตลอดช่วง โดยมีก าลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วง อีกท้ังมีหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมบริเวณ
ประเทศลาว และเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งหลังชองช่วง ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน มากกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ในวันแรกและวันสุดท้ายของช่วง โดยเฉพาะในวันแรกของ
ช่วงมีฝนหนักถึงหนักมากหลาย พื้นที่ ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 30-60 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝน ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุด
บริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 216.8 มิลลิเมตร ที่ศูนย์วิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 1 จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 21  ส าหรับภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนร้อยละ 10-40 ของพ้ืนที่ในระยะต้นและกลาง
ช่วง หลังจากนั้นมีฝนเพิ่มข้ึนอยู่ใน เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนทางฝั่งตะวันตกของ
ภาคมีฝนร้อยละ 60-80 ของพ้ืนที่ใน ระยะครึ่งแรกของช่วง ส่วนในระยะครึ่งหลังของช่วงมีฝนหนาแน่นเพิ่มข้ึน โดยมี
ฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่กับมี ฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุด 171.9 มิลลิเมตร ที่นิคม
สร้างตนเองท้ายเหมือง อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 และ 28 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 และ 29  อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ต่ ากว่าค่าปกติใน
ทุกภาค  ปริมาณฝนเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 66.3 มิลลิเมตร (38%) ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 45.4 มิลลิเมตร (24%) ภาคกลาง 25.7 มิลลิเมตร (16%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 157.5 
มิลลิเมตร (121%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 78.7 มิลลิเมตร (26%) มีเพียงภาคตะวันออกมีปริมาณฝนต่ ากว่าค่า
ปกติ 24.9 มิลลิเมตร (12%)     
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