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สวัสดีค่ะ
ตอนนื้ก็เริ่มสอบปลายภาคกันแล้ว แต่สถาวะอากาศของไทยก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู ่ต่อเนื่อง
อีกทัง้ มีพายุ เข้าทาให้เกิดฝนตกหนักน้าท่วมในบางพื้นที่ การเดินทางติดขัดต้องเผื่อเวลาให้
เพียงพอน้องๆ อาจจะเข้าสอบไม่ทัน รวมทัง้ ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ
ฉบับนี้เรามาทาความเข้าใจในฤดูกาลของประเทศไทยเราดีกว่านะคะ ประเทศไทยโดยทั่วๆ
ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
1. ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่ งเป็น
ช่ วงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ขวั้ โลก
เหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทย มีดวงอาทิตย์อยู ่เกือบ
ตรงศรีษะในเวลาเที่ยงวัน ทาให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อน
อบอ้าวทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครัง้ อาจมีมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทาให้เกิดการปะทะกัน
ของมวลอากาศเย็น กับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู ่เหนือประเทศไทย ซึ่ งก่อให้เกิดพายุ ฝน
ฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้ พายุ ฝนฟ้า
คะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้มักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพายุ ฤดูร้อน
ลักษณะอากาศในฤดูร้อนพิจารณาจากอุ ณหภูมิสูงสุดของแต่ละวัน
โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้
- อากาศร้อน อุ ณหภูมิระหว่าง 35.0 ซ. - 39.9 ซ.
- อากาศร้อนจัด อุ ณหภูมิตงั้ แต่ 40.0 ซ. ขึ้นไป
2. ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านประเทศไทย ทาให้มีฝนชุ กทั่วไป ร่องความ
กดอากาศต่ านี้ปกติ จะพาดผ่านภาคใต้ในระยะต้นเดือนพฤษภาคม แล้วจึงเลื่อนขึ้นไปทาง
เหนือตามลาดับ จนถึงช่ วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะพาดผ่านอยู ่บริเวณประเทศจีน
ตอนใต้ ทาให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่ง และเรียกว่าฝนทิ้งช่ วง ซึ่ งอาจนานประมาณ
1 - 2 สัปดาห์หรือบางปี อาจเกิดขึ้นรุ นแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม
ปกติร่องความกดอากาศต่ า จะเลื่อนกลับลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน พาดผ่าน
บริเวณประเทศไทยอีกครัง้ ทาให้มีฝนชุ กต่อเนื่อง และปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ตัง้ แต่ช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเข้ามาปกคลุมประเทศ
ไทย แทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมี
อากาศเย็นและฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นแต่ภาคใต้
ยังคงมีฝนชุ กต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม และมักมีฝนหนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดอุ ทกภัย
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แนะนำกำรศึกษำต่อประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรกำรเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์
ระบบการศึกษาของนิวซี แลนด์ เรียกว่า National Certificate of
Educational Achievement (NCEA) โดยมัธยมศึกษาจะเริ่มตัง้ แต่
Year 9 จนถึง Year 13 โดยจะมีวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกมากมาย ซึ่ ง
วิชาพื้นฐานที่เรียนมี อังกฤษ, ศิลปะ, พละ+สุขศึกษา, คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และ เทคโนโลยี นอกจากนัน้ ยังมีวิชา
เลือกอื่น ๆ เช่ น ภาษาต่างประเทศ งานช่ าง งานไม้ การตัดเย็บ การ
ทาอาหาร เป็นต้น
Year 9 และ 10 นักเรียนจะเรียนวิชาพื้นฐานทัง้ หมด เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู ้ว่าชอบวิชาไหน หรือสาขาไหน และเลือกเรียนตาม
สาขานัน้ ในระดับที่สูงขึ้น เช่ นชอบเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็จะ
เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ใน Year 11-13
Year 11 (NCEA Level 1) เป็นปี ท่เี ริ่มสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร มี
วิชาบังคับ 3 วิชา คือ อังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ส่วนวิชา
ที่เหลือก็จะเลือกเรียนตามสายวิชาที่ตนถนัดหรือชอบอีกอย่างน้อย 2
วิชา
Year 12 (NCEA Level 2) มีวิชาบังคับเพียง 1 วิชา คือ อังกฤษ
และเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ตามสายวิชาที่เรียนใน NCEA Level 1 รวม
อย่างน้อย 5 วิชา นักเรียนไทยส่วนใหญ่ เมื่อได้รับวุ ฒิ NCEA Level
2 ก็สามารถนาวุ ฒิการศึกษามาเทียบวุ ฒิ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ใน
ประเทศไทย เพื่อใช้ในการเรียนต่อโปรแกรมนานาชาติในมหาวิทยาลัย
ของไทยได้

Year 13 (NCEA Level 3) สาหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยในนิวซี แลนด์ ต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 3 วิชาในสายวิชา
เดียวกับ NCEA Level 1 และ 2 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรีต่อไป
นิวซี แลนด์มี 4 เทอม แต่ละเทอมจะเรียน 10 สัปดาห์ ปิ ด 2 สัปดาห์
ยกเว้นเทอม 4 ที่จะปิ ดนาน 2 เดือน นักเรียนต่างชาติสามารถเริ่มเข้า
เรียนตอนเปิ ดเทอมของเทอมไหนก็ได้ โดยต้องสมัครให้เสร็จก่อนวันเปิ ด
เทอม
เทอมการศึกษาในนิวซี แลนด์ ปี 2560
เทอม 1 30 มกราคม – 13 เมษายน
เทอม 2 1 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม
เทอม 3 24 กรกฎาคม – 29 กันยายน
เทอม 4 16 ตุลาคม – 20 ธันวาคม
นักเรียนจะได้เข้าเรียนชั้นไหน ...หากภาษายังไม่พร้อม ก็จะต้อง
เรียนภาษาเป็นหลักควบคู่ไปกับ บางรายวิชาที่ไม่ต้องใช้ภาษามากนัก
เช่ น พละ เลข ดนตรี เป็นต้น เมื่อภาษา
เริ่มดีขึ้น ก็ค่อยปรับเรียนวิชาหลักมากขึ้น
(ติดตามข้อมู ลเพิม่ เติมในฉบับหน้านะคะ)

ฤดูกำลของประเทศไทย (ต่อจำกหน้ำ 1)
โดยเฉพาะภาคใต้ฝ่ั งตะวันออก ซึ่ งจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝ่ั ง
ตะวันตก อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกว่ากาหนด
ได้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
เกณฑ์การพิจารณาปริมาณฝนในระยะเวลา 24 ชั่วโมงของแต่ละ
วันตัง้ แต่เวลา 07.00 น. ของวันหนึ่งถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ ่งขึ้น
ตามลักษณะของฝนที่ตกในประเทศที่อยู ่ในเขตร้อนย่านมรสุมมีดังนี้
-

ฝนวัดจานวนไม่ได้ ปริมาณฝนน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กน้อย ปริมาณฝนระหว่าง 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง ปริมาณฝนระหว่าง 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก ปริมาณฝนระหว่าง 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก ปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป

3.
ฤดูหนาว
กุมภาพันธ์
ฤดูหนาว
YES THAILAND

เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพันธ์ เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทย
ตัง้ แต่กลางเดือนตุลาคม ในช่ วงกลางเดือนตุลาคมนาน 1-2 สัปดาห์
เป็นช่ วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน
อาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกลงไปซึ่ งจะหมดฝน และเริ่มมี
อากาศเย็นช้ากว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุ ณหภูมิต่ าสุด ของแต่ละ
วัน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
- อากาศหนาวจัด อุ ณหภูมิต่ ากว่า 8.0 ซ.
- อากาศหนาว อุ ณหภูมิระหว่าง 8.0 ซ. - 15.9 ซ.
ข้อมู ลจาก กรมอุ ตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=53
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