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1. ปรากฏการณ El Nino Southern Oscillation (ENSO) 
ขณะน้ีปรากฎการณเอนโซอยูในสภาวะลานีญา (Nino 3.4= -1.0) จากแบบจําลองการพยากรณ ENSO 

index ของศูนยตางๆ ทั่วโลก การพยากรณความนาจะเปนของสถานการณ ENSO และการพยากรณอุณหภูมิผิวน้ําทะเล

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตรที่มีคาต่ํากวาคาเฉล่ียตั้งแตเดือนกันยายน 2564 จนถึงตนเดือนสิงหาคม 2565 

ประกอบกับเมื่อวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติและแบบจําลองแลว คาดวา ปรากฏการณเอนโซจะอยูในสภาวะลานีญา

ตอเน่ืองไปถึงชวงเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2566 
 
 

 
 

รูปที่ 1 ผลการพยากรณความนาจะเปนของปรากฏการณ ENSOจาก
แบบจําลองของศูนย IRI/CPC 

 
รูปที่ 2 แบบจําลองเฉล่ียผลการพยากรณคาผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้าํทะเล 
บริเวณ Nino 3.4 จากศูนยภูมิอากาศท่ัวโลกรวบรวมโดยศูนย IRI/CPC 
 

2. ปรากฏการณ Indian Ocean Dipole (IOD)  

ปรากฏการณ IOD หรือดัชนีวัดคาความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ําทะเล อันเนื่องมาจากการอุนขึ้นหรือ

เย็นตัวอยางผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ําทะเลบริเวณตอนใตดานตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียบริเวณเขตศูนยสูตร 

(EAST) กับอุณหภูมิผิวน้ําทะเลบริเวณดานตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียเขตศูนยสูตร (WEST) ดังรูปที่ 3 เรียกวา

ปรากฏการณ Indian Ocean Dipole จากแบบจําลองการพยากรณ IOD index การพยากรณความนาจะเปนของ

สถานการณ IOD และการพยากรณอุณหภูมิผิวน้ําทะเลบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ดังรูปที่ 4 พบวา ชวงเดือนที่ผานมา

ปรากฏการณ IOD มีสถานะลบ (Negative) โดยมีดัชนีชี้วัดลดต่ําสุดถึง -1.15°C ซึ่งถือวามีคาดัชนีชี้วัดตํ่าที่สุด

นับต้ังแตป พ.ศ. 2559 เปนตนมา  และคาดวาจะมีสถานะลบมากข้ึน (Strong Negative) โดยเฉพาะในชวงเดือน

กันยายนตอเน่ืองไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยทั่วไปปรากฏการณ Negative IOD จะทําใหปริมาณฝนบริเวณประเทศไทย

เพ่ิมข้ึนในชวง 3 เดือนนี้ 

 

 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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รูปที่ 3 แผนท่ีบริเวณ Indian Ocean Dipole 
จากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศออสเตรเลีย 

 
 

รูปที่ 4 ผลการพยากรณ IOD index 
จากแบบจําลองกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศออสเตรเลีย 

 
3. ปรากฏการณ Madden Julian Oscillation (MJO)   

MJO เปนปรากฏการณขนาดใหญที่เกิดควบคูกันระหวางการไหลเวียนของบรรยากาศกับการยกตัวของ

อากาศในเขตรอนกินเวลาประมาณ 30 -90 วัน  โดยจะมีการเคลื่ อนตั วทางตะวันออก ซึ่ งจะสัม พันธ 

กับการเกิดฝนที่ผิดปกติ โดยปรากฏการณ MJO มีกําลังออนอยางตอเนื่องมาตั้งแตตนเดือนสิงหาคม  

และไดเคลื่อนตัวทางตะวันออกมากอตัวใหมบริเวณทวีปแอฟริกา ซ่ึงจากแบบจําลองการพยากรณดัชนี MJO พบวา

ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนสิงหาคม MJO จะมีกําลังแรงข้ึนขณะเคล่ือนเขาสูบริเวณมหาสมุทรอินเดีย จากนั้นจะ

ออนกําลังลงและเคล่ือนเขาสูบริ เวณ Maritime Continent ในชวงตนเดือนกันยายน ดังรูปที่  5  

ซึ่งภาพรวมของการพยากรณคา OLR ดังรูปที่ 6 คาดการณวาปรากฏการณ MJO จะสงผลใหประเทศไทย 

มีปริมาณฝนมากกวาปกติเล็กนอยในชวงเดือนกันยายน หลังจากนั้นยังคงตองเฝาติดตามปรากฏการณ MJO อยาง

ใกลชิดตอไป 

 

 
รูปท่ี 5 กราฟแสดงการพยากรณ MJO Index และ MJO Phase  

จากศูนยภูมอิากาศทัว่โลก โดยแบบจําลองของศูนย IRI/CPC 

 
 

รูปท่ี 6 แสดงการพยากรณคาการปลดปลอยความรอนจากพื้นโลก (OLR) 
เฉลี่ย 3 ชวง ชวงละ 5 วันโดยแบบจําลองของศูนย IRI/CPC 
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4. ลมมรสุม (Monsoon)  
 ลมมรสุม คือลมที่พัดตามฤดูกาล (ลมประจําฤดู) เปนลมแนทิศและสม่ําเสมอ โดยประเทศไทยอยูภายใต

อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (Southwest Monsoon) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Northeast Monsoon)  

มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทย ระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มี
แหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตบริเวณมหาสมุทรอินเดีย มรสุมนี้จะนํามวลอากาศชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทําใหมีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณชายฝงทะเล และ
เทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอ่ืน หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตแลว ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มรสุมนี้มีแหลงกําเนิด
จากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ ประเทศมองโกเลีย
และจีน  

 จากดัชนีลมมรสุม WYMI WNPI และ ISMI ในรูปที่ 7 ชวง
เดือนสิงหาคม 2565 ที่ผานมา พบวาคาเฉล่ียดัชนีมรสุมแสดงให
เห็น ลมตะวันตกเฉียงใตจะมีกําลังแรงกวาคาปกติ และผลการ
คาดหมายลมที่ระดับ 850hPa (1,500 เมตร) ชวง 4 สัปดาห
ขางหนา มีดังนี้ สัปดาหที่ 1 (รูปที่ 8) มีลมตะวันตกที่มีกําลังแรง
กวาคาปกติพาดผานประเทศไทยตอนบน สวนทางภาคใตมีลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงกวาคาปกติพาดผาน โดยสัปดาหที่ 
2 (รูปที่ 9) มีลมตะวันออกที่มีกําลังแรงกวาคาปกติพาดผานประเทศไทยตอนบน สวนทางภาคใตมีลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีกําลังแรงกวาคาปกติพาดผาน สวนสัปดาหที่ 3 (รูปที่ 10) มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงกวา
คาปกตพิาดผานประเทศไทยตลอดท้ังประเทศ และสัปดาหที่ 4 (รูปที่ 11) มีลมตะวันออกที่มีกําลังแรงกวาคาปกติพาดผาน
ประเทศไทยตอนบน สวนทางภาคใตมีลมตะวันตกที่มีกําลังแรงกวาคาปกติพาดผาน ลักษณะดังกลาวสงผลใหเดือน
กันยายน ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนใกลเคียงคาปกติ สวนภาคใตมีฝนสูงกวาคาปกติเล็กนอย (เมื่อเปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยของชวงเดียวกัน ในชวงป 2534-2563) 
 

 
รูปท่ี 8. ลมเฉลี่ยระดับ 850hPa ตางจากคาปกติ สัปดาหที่ 1 วันที่ 18-24 ส.ค. 65 รูปท่ี 9. ลมเฉลี่ยระดับ 850hPa ตางจากคาปกติ สัปดาหที่ 2 วันที่ 25-31 ส.ค. 65  

  
รูปท่ี 10. ลมเฉลี่ยระดับ 850hPa ตางจากคาปกติ สัปดาหที่ 3 วันที่ 1-7 ก.ย. 65 รูปท่ี 11. ลมเฉลี่ยระดับ 850hPa ตางจากคาปกติ สัปดาหที่ 4 วันที่  8-14 ก.ย. 65 

 

รูปท่ี 7. คาดัชนีลมมรสุมตางๆ และปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศไทย 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/Global_Monsoons/Asian_Monsoons/Figur
es/Index/ แหลงอางอิงดัชนีลมมรสุม (Monsoon indices) 


