
 
 

 

 
 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  องคการ

อุตุนิยมวิทยาโลก ณ กรุงเจนีวา ไดปรับปรุงขอมูลใหม 

วาในอีกหาปขางหนานี้โลกของเรามีโอกาส 50:50 ที่จะ

รอนข้ึนถึงเกณฑ 1.5 °ซ ไดในแบบชั่วคราว เปนอยาง

นอย 1 คร้ังและมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามเวลา 

จากการอัพเดทสภาพภูมิอากาศคร้ังใหมที่ออกโดย

องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 

 อยางนอยที่สุดจะมีหนึ่งปในชวงป พ.ศ. 2565-2569 ที่มี

โอกาสความเปนไปไดถึงรอยละ 93 วา จะเปนปที่รอน

ที่สุดเทาที่เคยบันทึกไวและจะทําใหปพ.ศ. 2559 ซึ่งเปน

ปที่รอนที่สุดที่ไดบันทึกไวตกอันดับลงมา และมีความ

เปนไปไดถึงรอยละ 93 ที่คาเฉลี่ยหาปของป พ.ศ.2565-

2569 นั้น จะสูงกวาคาเฉลี่ยหาปที่ผานมา ( พ.ศ. 2560-

2564)  จากการปรับปรุงขอมูลสภาพภูมิอากาศรายปถึง

รายสิบป ที่จัดทําโดยสํานักงานอุตุนิยมวิทยาประเทศส

หราชอาณาจักร(the United Kingdom’s Met Office) 

และศูนยพยากรณ ขององคการอุตุนิ ยมวิทยาโลก      

(the WMO lead centre for such predictions) ซึ่ ง

จัดทําโดยสํานักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักร

(UK Met Office) และ ศูนยพยากรณของ WMO 

การปรับปรุงขอมูลประจําป ใชความเชี่ยวชาญของ

นักวิทยาศาสตรดานสภาพภูมิอากาศซึ่งไดรับการยกยอง

ในระดับสากล และระบบการพยากรณที่ดีที่สุดจากศูนย

ภูมิอากาศชั้นนําทั่วโลก เพื่อสรางขอมูลใหผูมีอํานาจ

ตัดสินใจสามารถนําไปใชได การที่อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนเกิน 

1.5 °ซ ไดเปนการชั่วคราวนั้น มีโอกาสเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา สําหรับชวงป 

พ.ศ. 2560 - 2564 มีโอกาสเกิดข้ึนไดมากกวารอยละ 10 

และมีความเปนไปไดที่จะสูงข้ึนถึงรอยละ 50  ในชวงป 

พ.ศ. 2565-2569  

Petteri Taalas เล ข าธิ ก า ร  WMO ก ล า วว า  “จ าก

การศึกษาคร้ังนี้ชี้ใหเห็นวา ทักษะทางดานวิทยาศาสตร

ในระดับสูงทําใหเราไดเห็นวา เรากําลังเขาใกลเปาหมาย

ที่ต่ํากวาขอตกลงปารีสวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ตัวเลข 1.5 °ซ คอนขางจะเปนตัวบงชี้ถึงจุดที่

มีผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศที่เปนอันตรายตอผูคน

และโลกมากข้ึน และตราบใดที่เรายังคงปลอยกาซเรือน

กระจกออกมา อุณหภูมิ ก็จะสู ง ข้ึนตอเนื่ องตอไป 

นอกจากนี้ น้ําในมหาสมุทรก็จะอุนข้ึนและเปนกรดมาก

ข้ึน น้ําแข็งในทะเลและธารน้ําแข็งก็จะละลายตอไปอยาง 

ตอเนื่องเร่ือยๆ” 
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ระดับน้ําทะเลก็จะสูงข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน และสภาพ
อากาศของเราจะรุนแรงข้ึน ภาวะโลกรอนในแถบอารกติก
นั้นสูงข้ึน และสิ่งที่เกิดข้ึนในแถบอารกติกก็สงผลกระทบ
ตอพวกเราทุกคน” 

ขอตกลงปารีสกําหนดเปาหมายในระยะยาวเพื่อเปน
แนวทางใหทุกประเทศลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
เพื่อจํากัดอุณหภูมิที่กําลังเพิ่มข้ึนใหไดในศตวรรษนี้ไวที่   
2 °ซ ในขณะเดียวกันก็พยายามจํากัดการเพิ่มสูงข้ึนไปอีก
เปน 1.5 °ซ  คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) ก ล า ว ว า  ค ว าม เสี่ ย ง
เก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศตอระบบธรรมชาติและมนุษย
นั้นสูงข้ึนในภาวะโลกรอนที่ 1.5 °ซ ซึ่งมากกวาในปจจุบัน 
แตนอยกวาความเสี่ยงที่ระดับอุณหภูมิ 2 °ซ 

 

Dr Leon Hermanson จ า ก  Met Office ก ล า ว ว า
“พยากรณ สภาพภูมิอากาศล าสุดแสดงให เห็นว า 
อุณหภูมิโลกจะสูงข้ึนอยางตอเนื่องตอไปเร่ือยๆ โดยจะมี
ปใดปหนึ่งจากป พ.ศ. 2565 - 2569 มีโอกาสที่อุณหภูมิ
จะสูงเกิน 1.5 °ซ เมื่อเทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม และ
จากปที่อุณหภูมิสูงเกิน 1.5 °ซ นั้นไมไดหมายความวาเรา
ไมไดทําตามกฏเกณฑของขอตกลงปารีส แตเปนขอบงชี้
วาเรากําลังเขาใกลสถานการณที่อุณหภูมิโลกจะสูงเกิน 
1.5 °ซ ไดยาวนานยิ่งข้ึน  

ในป พ.ศ. 2564 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยูที่  1.1 °ซ 
สูงข้ึนจากยุคกอนอุตสาหกรรม ตามรายงานฉบับชั่วคราว
ของ WMO เก่ียวกับสถานะของสภาพภูมิอากาศโลก 
รายงานสภาวะโลกรอนฉบับสุดทายของป พ.ศ. 2564 ที่
ออกในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผานมา 

 

เมื่อยอนกลับไปดูปรากฎการณลานีญาในชวงตนและสิ้น
ป พ.ศ. 2564 ซึ่งสงผลตออุณหภูมิโลกที่เย็นลง แตก็เปน
เพียงปรากฎการณชั่วคราวเทานั้นและไมไดเปลียนแปลง
แนวโนมภาวะโลกรอนในระยะยาวใดๆ สวนการพัฒนา
ตัวของปรากฎการณเอลนีโญนั้นก็จะทําใหอุณหภูมิพุง
สูงข้ึนทันที เชนเดียวกับในป พ.ศ. 2559  ซึ่งเปนปที่รอน
ที่สุดที่ไดรับการบันทึกไว 

ผลการปรับปรุงขอมูลประจําป มีดังตอไปนี้ 

- อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยของแตละปในระหวาง

ป  พ.ศ. 2565-2569 คาดวาจะอยูระหวาง   

1.1 °ซ ถึง 1.7 °ซ จากยุคกอนอุตสาหกรรม

(คาเฉลี่ยในชวงป ค.ศ. 1850-1900) 

- โอกาสที่อุณหภูมิพื้นผิวโลกจะเกิน 1.5 °ซ เมื่อ

เทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรมนั้น จะมีอยาง

นอยหนึ่งปในระหวาง พ.ศ. 2565 – 2569 ที่มี

แนวโนมวาไมนาจะเปนไปได (รอยละ 48)  

สวนคาเฉลี่ยหาปมีโอกาสเพียงเล็กนอยเทานั้น 

(รอยละ 10) ที่จะเกินเกณฑนี ้

- สําหรับคาเฉลี่ยหาปในชวงป พ.ศ. 2565-2569 

มีโอกาสเปนไปไดถึงรอยละ 93 ที่จะสูงกวา

คาเฉลี่ยหาปที่อยูในชวงป พ.ศ. 2560-2564 ที่

ผานมา 

- ความผิดปกติของอุณหภูมิแถบอารกติก เมื่อ

เทียบกับคาเฉลี่ยในป พ.ศ. 2534-2563 แลว 

คาดวาจะมีคามากกวาอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกถึง  

3 เทา 

- ไม มี สัญ ญ าณ ใดๆของ El Niño Southern 

Oscillation ใน เดื อ น ธั น ว า ค ม  – เดื อ น

กุ มภ าพั น ธ  พ .ศ . 2565 /66  แต ค าดั ช นี 

Southern Oscillation คาดวาจะเปนบวกในป 

พ.ศ. 2565 นี้ 
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- ปริมาณฝนป พ.ศ. 2565 ที่คาดการณไวนั้น 

เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยในป พ.ศ. 2534-2563 

แลวจะเห็นวา ในยุโรปตะวันตกเฉียงใตและ

อเมริกาเหนือตะวันตกเฉียงใตมีโอกาสที่แลง

มากข้ึน และบริเวณยุโรปตอนเหนือ ในขณะที่

เขตรอยตอซาเฮล(Sahel)1 ดานตะวันออก

เฉียง- เหนือของประเทศบราซิลและประเทศ

ออสเตรเลียจะมีปริมาณฝนมากข้ึน 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 

ชวงป พ.ศ. 2565 - 2569 ที่คาดการณไว เมื่อ

เทียบกับคาเฉลี่ยป พ.ศ. 2534 - 2563 บงชี้วา

บริเวณ Sahel ยุโรปทางตอนเหนือ อะแลสกา 

และไซบีเรียตอนเหนือ มีโอกาสที่จะมีปริมาณ

ฝนเพิ่มข้ึน และที่บริเวณแอมะซอนจะมีความ

แหงแลงมากกวาเดิม 

- รูปแบบการพยากรณปริมาณฝนเฉลี่ยในชวง

เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565/66 

ถึง พ.ศ.2569/70 เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยป 

พ.ศ. 2534-2563 บงชี้วาปริมาณฝนที่เพิ่มข้ึน

ในเขตรอนและปริมาณฝนที่ลดลงในบริเวณก่ึง

เขตรอนนั้น สอดคลองกับรูปแบบที่คาดการณ

จากภาวะโลกรอนไว 

1 ซาเฮล(Sahel) เปนเขตรอยตอบริเวณก่ึงทะเลทราย

บริเวณทะเลทรายสะฮารา ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ 

Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, 

Mauritania, Mali, Niger, Nigeria และ Senegal 

ท่ีมา https://public.wmo.int/ 
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ปริมาณฝน 

สภาวะอากาศชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 ประเทศไทยอยูในชวงฤดูรอนตอเน่ืองฤดูฝนในชวง

กลางเดือนพฤษภาคม โดยในเดือนเมษายนปริมาณฝนมีคาสูงกวาคาปกติเกือบทุกภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ

ภาคใตฝงตะวันออกมีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติ

มากกวารอยละ 119 สงผลใหป ริมาณฝน โดย

เฉ ลี่ย ทั้งป ระเท ศสู งกว าคาป กติ รอย ละ 16 

ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 183.8 มิลลิเมตร  

ที่อ .เมือง จ. นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  4 เม.ย . 

สําหรับในเดือนพฤษภาคมบริเวณประเทศไทยมี

ฝนตกหนาแนนเกือบตลอดเดือนทําใหมีปริมาณ

ฝนรวมสูงกวาคาปกติเกือบทุกภาค เว นแต ภาค

ตะวันออก เมื่อพิจารณาภาพรวมพบวาปริมาณ

ฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกวาคาปกติรอยละ 

32.1 สําหรับเดือนมิถุนายนมีฝนตกเกือบตลอดเดือนแตปริมาณและการกระจายของฝนไมสม่ําเสมอ โดยบางพื้นที่มี

ฝนทิ้งชวง เกิดขึ้น ไดแก บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ ตาก อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ และชุมพร ทําใหปริมาณฝนรวม

ต่ํากวาคาปกติในเกือบทุกภาค และเมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งประเทศไทยพบวาปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ํา

กวาคาปกติ รอยละ 23  

 
อุณหภูม ิ 

เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําวาคาปกติในทุกภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํา

กวาคาปกติ 1.6 องศาเซลเซียส เน่ืองจาก

อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกําลัง

คอนขางแรงที่ปกคลมุประเทศไทยตอนบน

ในชวงดังกลาว ประกอบกับลมตะวันตกใน

ระดับบนพัดป กคลุม เดือนพฤษภาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยต่ํากวาคา

ปกติในทุกภาค เน่ืองจากมีบริเวณความกด

อากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ

ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกบัมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดเดือนสงผลใหมีอากาศเย็นในตอนเชาหลาย

พื้นที่กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวาคาปกติ 1.5 องศาเซลเซยีส 

เดือนมิถุนายนอุณหภมูิเฉลีย่ของประเทศไทยสูงกวาคาปกติเกือบทุกภาค โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศสูงกวาคาปกติ 

0.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได 39.4 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศเกษตรอูทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 

มิถุนายน สําหรับอุณหภูมิต่ําทีสุ่ดในชวง 3 เดือนน้ีที่วัดไดคือ12.4 องศาเซลเซียส ที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 

เมษ าย น ส ว นอุณห ภู มิ สูง ที่สุ ด  42 .6  องศ าเซ ล เซี ย ส  ที่ อํ าเภ อ เถิ น  จังห วั ดลํ าป าง  วันที่  27 เมษ าย น
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ปริมาณฝนเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565  

 

ปริมาณฝนท่ีต่างจากค่าปกติเดือนเมษายน (ซา้ย) พฤษภาคม (กลาง) มิถุนายน (ขวา) 2565 
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     ปริมาณฝนเดือนเมษายน (ซา้ย) พฤษภาคม (กลาง) มิถุนายน (ขวา) 2565 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2565 

 

อุณหภูมิเฉล่ียเดือนเมษายน (ซาย) พฤษภาคม (กลาง) มิถุนายน (ขวา) 2565 

อุณหภูมิเฉล่ียท่ีตางจากคาปกติเดือนเมษายน (ซาย) พฤษภาคม (กลาง) มิถุนายน (ขวา) 2565 
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 การติดตามสถานการณ  ENSO (El Nino/Southern Oscillation)     จากความผิดปกติของอุณหภูมิ

น้ําทะเลในมหาสมทุรแปซิฟกเขตศูนยสูตรที่เกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 พบวา ขณะนี้
ปรากฎการณ ENSO อยูในสภาวะลานีญา (Nino 3.4 = -1.0) จากแบบจําลองการพยากรณ ENSO index 
ของศูนยตางๆ ท่ัวโลก การพยากรณความนาจะเปนของสถานการณ ENSO และการพยากรณอุณหภูมิผิว
น้ําทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตรท่ีมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยตั้งแตในชวงกลางปท่ีผานมาตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน ปรากฏการณเอนโซจะอยูในสภาวะลานีญาตอเนื่องไป โดยในชวงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
มีโอกาสรอยละ 52 ท่ีจะอยูในสภาวะลานีญาและมีโอกาสรอยละ 46 ท่ีจะเขาสูสภาวะปกติ ตอจากนั้นจะมี
โอกาสเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 58-59 ท่ีจะอยูในสภาวะลานีญาตอไป  
 
(ที่มา www.tmd.go.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                    7                                                                                              
 
 
 

 
 

แบบจําลองเฉลี่ยผลการพยากรณคาผิดปกติของ
อุณหภูมิผิวน้ําทะเล บริเวณ Nino 3.4 จากศูนย

่ โ  โ   
 

 
 

 
ผลการพยากรณความนาจะเปนของปรากฎการณ 

ENSO จากแบบจําลองของศูนย IRI/CPC 
 

http://www.tmd.go.th/


 
 
 
 
 

สถิติอุณหภูมิและปริมาณฝนตามภาคตางๆของประเทศไทยในชวง 3 เดือนท่ีผานมา 
(เมษายน – มิถนุายน 2565) 

 
 

  เดือน เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใตฝงตะวันออก  ใตฝงตะวันนตก 

อุณหภูมิตํ่าที่สุด เม.ย. 12.4 14.8 17.0 11.0 20.3 23.0 

( °ซ) พ.ค. 13.6 16.1 20.2 13.4 22.5 20.5 

  มิ.ย. 20.0 21.4 21.4 17.4 22.4 22.9 

อุณหภูมิสูงที่สุด เม.ย. 42.6 40.5 40.9 39.0 38.6 37.7 

(°ซ) พ.ค. 38.5 37.2 38.2 37.8 37.1 36.0 

  มิ.ย. 38.8 38.0 39.4 37.9 37.0 35.0 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย เม.ย. 23.1 23.0 25.5 24.6 24.4 24.9 

(°ซ) พ.ค. 23.7 24.0 25.6 25.1 24.8 25.3 

   มิ.ย. 24.0 24.9 25.5 25.3 24.5 24.7 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย เม.ย. 35.3 33.8 35.5 33.7 33.4 33.5 

(°ซ) พ.ค. 33.1 32.3 33.6 32.2 32.9 32.3 

  มิ.ย. 33.7 34.5 34.8 33.3 33.8 32.2 

ปริมาณฝนรวมเฉล่ีย เม.ย. 87.5 87.5 63.1 90.34 178.0 136.9 

(มม.) พ.ค. 235.9 253.6 162.5 199.5 285.3 360.8 

  มิ.ย. 110.9 145.9 146.5 158.6 129.1 257.0 

ปริมาณฝนสูงที่สุด เม.ย. 107.4 76.9 98.6 112.7       183.8 52.4 

ใน 24 ชั่วโมง พ.ค. 175.6 108.6 125.8 74.2 119.2 101.2 

(มม.) มิ.ย. 110.5 146.0 87.6 95.4 68.7 111.7 

    จํานวนวันฝนตก     
        เฉล่ีย(วัน)  

เม.ย. 7.6 7.5 4.8 7.1 11.2        14.9 

พ.ค. 16.7 19.4 15.4 17.4 19.1 23.8 

 
มิ.ย. 13.3 12.6 13.7 12.8 13.8 20.1  

 

 หมายเหตุ : เปนขอมูลจากสถานอีุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนยิมวิทยา ทั้งนี้ไมรวมอณุหภูมิยอดดอย* หรือ อุณหภูมิยอดหญา**  
 

*  อณุหภมูิยอดดอย คือ อณุหภมูิตํ่าสดุท่ีตรวจวดั ณ บริเวณยอดดอย 
** อณุหภมูยิอดหญ้า คือ อณุหภมูิตํ่าสดุท่ีอา่นได้จากเทอร์โมมิเตอร์ ณ ระดบัใบหญ้าท่ีตดัสัน้ 
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แนวโนมปริมาณฝนของประเทศไทยจากสถิติในรอบ 72 ป (พ.ศ.2494 – 2565) 
                      (เมษายน – มิถุนายน 2565) 

 
     ในระยะ 10 ปลาสุดนี้ปริมาณฝนของประเทศไทยเดือนเมษายนและมิถุนายนมีแนวโนมที่ไมชัดเจน สวนเดือน
พฤษภาคมมีแนวโนมที่ต่ํากวาคาปกติยกเวนป2560 2561 และ2565  ที่มีคาสูงกวาคาปกติ  และในระยะยาว
พบวาปริมาณฝนของประเทศไทยเดือนเมษายนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน สวนเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปริมาณฝน
ประเทศไทยมีแนวโนมลดลง 
  

 
 

 
 

 
 
 

 เปอร์เซนต์ปริมาณฝนทีมี่ค่าสูง (+) หรือตํ่า ( - ) กว่าค่าปกติของประเทศไทย, 
ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่ 3 ปี (moving average) (.…) และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงเชิงเส้น (----) 
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การประชุม ASEAN Climate Outlook Forum (ASEANCOF) เปนชองทางในการทํางานรวมกันของกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพ่ือพัฒนาการพยากรณสภาพภูมิอากาศรายฤดูตามฉันทามติและขอมูลท่ีเก่ียวของในระดับภูมิภาค มุมมอง
และกิจกรรมของสภาประเทศสมาชิกมีสวนสําคัญตอบทบาทของศูนยอุตุนิยมวิทยาแหงอาเซียน (ASEAN Specialised 

Meteorological Centre: ASMC) ซึ่ งดํ า เนินการคาดการณ สภาพ
ภูมิอากาศและฤดูกาลสําหรับภูมิภาคอาเซียนผานความเช่ียวชาญของ
ห น ว ย งาน อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า แ ล ะ อุ ท ก วิ ท ย าแ ห งช าติ (National 
Meteorological and Hydrological Services: NMHSs) ข อ งก ลุ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในป  พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา คณะทํางาน 
ASEANCOF ไดกอตั้งข้ึนโดยมีเปาหมายเพ่ือเปนแนวทางและสนับสนุน
การพัฒนา ASEANCOF ในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการพยากรณในอนาคต 

การประชุม ASEANCOF ครั้งท่ี 18 (ASEANCOF-18) จัดข้ึน
โดยหนวยงานดานบรรยากาศ ธรณีฟสิกส และดาราศาสตรของฟลิปปนส
(Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical 
Services Administration: PAGASA) ประเทศฟลิปปนส เมื่อวันท่ี 24 
และ 26 พฤษภาคม 2565 โดยความรวมมือกับศูนยอุตุนิยมวิทยาแหง
อาเซียน (ASMC) และคณะทํางาน ASEANCOF ผูเขารวมจากหนวยงาน
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแหงชาติ (NMHSs) ของประเทศสมาชิก

อาเซียน ไดมีฉันทามตใินการพยากรณสาํหรับมรสมุฤดูรอนป 2022 ในภูมิภาคอาเซียน ฉันทามติสําหรับแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนใน
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม-สิงหาคม (JJA) ป 2565 บรรลุผลผานการประชุมออนไลน ซึ่งรวมถึงการนําเสนอจาก NMHSs 
แบบสอบถามและการอภิปรายเก่ียวกับสภาพปจจุบันและการพยากรณสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ฟอรัมน้ีไดพิจารณาถึงอิทธิพลของปรากฏการณเอลนีโญเซาเทิรนออสซิลเลชัน (ENSO) และไดโพลมหาสมุทรอินเดีย 
(IOD) ท่ีมีตอระบบภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากน้ียังมีการเนนเปนพิเศษเก่ียวกับความแปรปรวนของ
มรสุมดวยการนําเสนอจากคณะทํางาน WCRP CLIVAR เรื่องมรสุมเอเชีย-ออสเตรเลีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยศูนยภูมอิากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวทิยา กรมอุตุนิยมวิทยา  โทร. 023991423 023989929 โทรสาร 023838827 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   www.climate.tmd.go.th    www.tmd.go.th 
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	ผลกาปรับปรุงข้อมูลประจำปี มีดังต่อไปนี้
	- อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยของแต่ละปีในระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง   1.1  C ถึง 1.7  C จากยุคก่อนอุตสาหกรรม(ค่าเฉลี่ยในช่วงปี 1850-1900)
	- โอกาสที่อุณหภูมิพื้นผิวโลกจะเกิน 1.5  C เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมนั้น จะมีอย่างน้อยหนึ่งปีในระหว่าง พ.ศ. 2565 – 2569 ที่มีแนวโน้มว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ (ร้อยละ 48)  ส่วนค่าเฉลี่ยห้าปีมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ร้อยละ 10) ที่จะเกินเกณฑ์นี้
	- สำหรับค่าเฉลี่ยห้าปีในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569 มีโอกาสเป็นไปได้ถึงร้อยละ 93 ที่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่อยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2560-2564 ที่ผ่านมา
	- ความผิดปกติของอุณหภูมิแถบอาร์กติก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2534-2563 แล้ว คาดว่าจะมีค่ามากกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกถึง  3 เท่า
	- ไม่มีสัญญาณใดๆของ El Niño Southern Oscillation ในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ 2565/66 แต่ค่าดัชนี Southern Oscillation
	คาดว่าจะเป็นบวกในปี พ.ศ. 2565 นี้
	- ปริมาณฝนปี พ.ศ. 2565 ที่คาดการณ์ไว้นั้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2534-2563 แล้วจะเห็นว่า ในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้และอเมริกาเหนือตะวันตกเฉียงใต้มีโอกาสที่แล้งมากขึ้น และบริเวณยุโรปตอนเหนือ Sahel ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลและประเทศออสเ...
	- ปริมาณฝนเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2569 ที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. 2534 - 2563 บ่งชี้ว่าบริเวณ Sahel ยุโรปทางตอนเหนือ อะแลสกา และไซบีเรียตอนเหนือ มีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น และที่บริเวณแอมะซอนจะมีความแห้...
	- รูปแบบการพยากรณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565/66 ถึง พ.ศ.2569/70 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. 2534-2563 บ่งชี้ว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในเขตร้อนและปริมาณฝนที่ลดลงในบริเวณกึ่งเขตร้อนนั้น สอดคล้องกับรูปแบบที่คาดการณ์จากภาวะโ...
	ที่มา https://public.wmo.int/
	หน้า
	ผลการปรับปรุงข้อมูลประจำปี มีดังต่อไปนี้
	- อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยของแต่ละปีในระหว่างปี พ.ศ. 2565-2569 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง   1.1  ซ ถึง 1.7  ซ จากยุคก่อนอุตสาหกรรม(ค่าเฉลี่ยในช่วงปี ค.ศ. 1850-1900)
	- โอกาสที่อุณหภูมิพื้นผิวโลกจะเกิน 1.5  ซ เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมนั้น จะมีอย่างน้อยหนึ่งปีในระหว่าง พ.ศ. 2565 – 2569 ที่มีแนวโน้มว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ (ร้อยละ 48)  ส่วนค่าเฉลี่ยห้าปีมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ร้อยละ 10) ที่จะเกินเกณฑ์นี้
	- สำหรับค่าเฉลี่ยห้าปีในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569 มีโอกาสเป็นไปได้ถึงร้อยละ 93 ที่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 ที่ผ่านมา
	- ความผิดปกติของอุณหภูมิแถบอาร์กติก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2534-2563 แล้ว คาดว่าจะมีค่ามากกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกถึง  3 เท่า
	- ไม่มีสัญญาณใดๆของ El Niño Southern Oscillation ในเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565/66 แต่ค่าดัชนี Southern Oscillation คาดว่าจะเป็นบวกในปี พ.ศ. 2565 นี้
	- ปริมาณฝนปี พ.ศ. 2565 ที่คาดการณ์ไว้นั้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2534-2563 แล้วจะเห็นว่า ในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้และอเมริกาเหนือตะวันตกเฉียงใต้มีโอกาสที่แล้งมากขึ้น และบริเวณยุโรปตอนเหนือ ในขณะที่เขตรอยต่อซาเฮล(Sahel)1 ด้านตะวันออกเฉียง- เหนือข...
	- ปริมาณฝนเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2569 ที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. 2534 - 2563 บ่งชี้ว่าบริเวณ Sahel ยุโรปทางตอนเหนือ อะแลสกา และไซบีเรียตอนเหนือ มีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น และที่บริเวณแอมะซอนจะมีความแห้...
	- รูปแบบการพยากรณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565/66 ถึง พ.ศ.2569/70 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. 2534-2563 บ่งชี้ว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในเขตร้อนและปริมาณฝนที่ลดลงในบริเวณกึ่งเขตร้อนนั้น สอดคล้องกับรูปแบบที่คาดการณ์จากภาวะโ...
	1 ซาเฮล(Sahel) เป็นเขตรอยต่อบริเวณกึ่งทะเลทรายบริเวณทะเลทรายสะฮารา ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria และ Senegal
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