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ลักษณะอากาศทั่วไป  ประมาณครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย 
โดยจะมีก ำลังอ่อนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพำดผ่ำนบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน 
ลักษณะดังกล่ำวท ำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยในระยะนี้ อยู่ในเกณฑ์บำงพ้ืนที่ถึงเป็นแห่งๆ ส่งผลให้หลำยพื้นท่ีของ
ประเทศไทยขำดแคลนน้ ำด้ำนกำรเกษตรในหลำยพ้ืนที่ โดยเฉพำะพ้ืนที่ที่แล้งซ้ ำซำกนอกเขตชลประทำน จนถึง
ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะกลับมำมกี ำลังแรงขึ้น และร่อง
มรสุมจะเลื่อนลงมำพำดผ่ำนประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนำแน่น โดยจะมีฝน
กระจำยถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมำกบำงพ้ืนที่ ก่อให้เกิดสภำวะน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก 
รวมทั้งน้ ำล้นตลิ่งในบำงพ้ืนที่ ส าหรับเดือนตุลาคม บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมำปกคลุม
ตอนบนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือเป็นระยะๆ ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพำดผ่ำนบริเวณ
ภำคใต้ตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทย อ่ำวไทยและภำคใต้ ลักษณะดังกล่ำวจะท ำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และเริ่มมีอำกำศ
เย็นบริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภำคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนำแน่น โดยเฉพำะฝั่งตะวันออก 
ฤดูฝนปีนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องไป
จนถึงกลางเดือนมกราคม โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 

 
 
 ข้อควรระวัง 
1. ในบางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน อาจก่อให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และอุทกภัยได้ โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จึงขอให้ประชาชนติดตามขา่วอากาศประจ้าวันอยา่งใกล้ชิดต่อไปด้วย 

2. ช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทย จะมีลักษณะของพายุลมแรง ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื นท่ี ส่วนบริเวณชายฝั่งจะมีคลื่นพายซุัดฝั่ง ทะเลมีคลื่นจดัถึงจัดมาก ความสูงของคลื่น 3 - 5 เมตร    
จึงขอให้ประชาชนและชาวเรือระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาต ิและขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนด้วย 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อนและไต้ฝุ่น) ปีนี้ คำดวำ่จะมีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ำสู่ประเทศไทย จ ำนวน 
2 ลูก  โดยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่ำนบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ ในช่วงเดอืนสิงหำคมหรือกันยำยน 
1 ลูก  และจะเคลื่อนผำ่นบริเวณภำคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนหรือธันวำคมอีก 1 ลูก  

ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้  คาดว่า  ปริมาณฝนรวมโดยเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าปกติและน้อยกว่าปีที่แล้ว ซึ่งจะ
ส่งผลให้ปริมาณน้้ามีไม่เพียงพอส้าหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน  

กระทรวง เทคโน โลยีสารสนเทศและก ารสื่ อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



  
รายละเอียดตามภาคต่างๆ 

ภาคเหนือ ช่วงเดือนพฤษภำคมและมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย และในเดือน
กรกฎำคม คำดว่ำ ปริมำณฝนยังคงต่ ำกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย (ค่ำปกติ 176.0 มิลลิเมตร ) จำกนั้นในเดือนสิงหำคมถึง
ตุลำคม ปริมำณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่ำปกติ (ค่ำปกติ 223.0, 218.3 และ 124.1 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ)    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติ ส่วนเดือนมิถุนำยนที่
ผ่ำนมำ ปริมำณฝนใกล้เคียงค่ำปกติ และในเดือนกรกฎำคม คำดว่ำ ปริมำณฝนจะต่ ำกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย (ค่ำปกติ 
211.4 มิลลิเมตร ) จำกนั้นในเดือนสิงหำคมถึงตุลำคมปริมำณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่ำปกติ (ค่ำปกติ 266.2, 
242.0 และ 117.1 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ) 

ภาคกลาง  ช่วงเดือนพฤษภำคมและมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย และในเดือน
กรกฎำคม คำดว่ำ ปริมำณฝนยังคงต่ ำกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย (ค่ำปกติ 155.5 มิลลิเมตร ) จำกนั้นในเดือนสิงหำคมถึง
ตุลำคม ปริมำณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่ำปกติ (ค่ำปกติ 181.1, 257.3 และ 187.1 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ)  

ภาคตะวันออก  ช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติ ส่วนเดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ 
ปริมำณฝนใกล้เคียงค่ำปกติ และในเดือนกรกฎำคม คำดว่ำ ปริมำณฝนจะต่ ำกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย (ค่ำปกติ 277.5 
มิลลิเมตร ) จำกนั้นในเดือนสิงหำคมถึงตุลำคมปริมำณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่ำปกติ (ค่ำปกติ 302.5, 330.1 
และ 225.1 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ)  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย) ช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติ ส่วนเดือน
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนสูงกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย และในเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคม คำดว่ำปริมำณฝนจะต่ ำกว่ำ
ค่ำปกติเล็กน้อย (ค่ำปกติ 118.9 และ 124.1 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ)  จำกนั้นในเดือนกันยำยนและตุลำคมปริมำณ
ฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่ำปกติ (ค่ำปกต ิ150.1และ 255.3 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ)    

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดำมัน) ช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติ ส่วนเดือน
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนใกล้เคียงค่ำปกติ และในเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคม คำดว่ำ ปริมำณฝนจะต่ ำกว่ำ    
ค่ำปกติเล็กน้อย (ค่ำปกติ 336.5 และ 398.5 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ) จำกนั้นในเดือนกันยำยนและตุลำคมปริมำณฝน
จะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่ำปกติ (ค่ำปกต ิ423.9 และ 366.5 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ)    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติ ส่วนเดือน
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ปริมำณฝนใกล้เคียงค่ำปกติ และในเดือนกรกฎำคม คำดว่ำ ปริมำณฝนจะต่ ำกว่ำค่ำปกติเล็กน้อย 
(ค่ำปกติ 175.1 มิลลิเมตร ) จำกนั้นในเดือนสิงหำคมถึงตุลำคมปริมำณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่ำปกติ (ค่ำปกติ 
219.3, 334.2และ 292.1 มิลลิเมตร ตำมล ำดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

การคาดหมายฝน พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ

ภาค ก.ค. ส.ค. ก.ย. - ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. 

เหนือ 
ต่ ากว่าค่าปกติ

เล็กน้อย 
ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใกล้เคียงถึง 
ต่ ากวาค่าปกติ 

- 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต่ ากว่าค่าปกติ

เล็กน้อย 
ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใกล้เคียงถึง 
ต่ ากวาค่าปกติ 

- 

กลาง 
ต่ ากว่าค่าปกติ

เล็กน้อย 
ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใกล้เคียงถึง 
ต่ ากวาค่าปกติ 

- 

ตะวันออก 
ต่ ากว่าค่าปกติ

เล็กน้อย 
ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใกล้เคียงถึง 
ต่ ากวาค่าปกติ 

- 

ใต้ฝั่งตะวันออก 
(อ่าวไทย) 

ต่ ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย 

ต่ ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันตก 
(อันดามัน) 

ต่ ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย 

ต่ ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ต่ ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 
 

การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ในฤดูฝน พ.ศ. 2557 

ภาค ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เหนือ 140-180 200-250 190-240 100-140 - - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 170-220 240-290 220-270 100-140 - - 

กลาง 130-170 160-210 230-280 160-210 - - 

ตะวันออก 230-280 280-330 300-400 200-250 - - 

ใต้ฝั่งตะวันออก  
(อ่าวไทย) 

90-120 90-120 130-170 230-280 300-400 210-260 

ใต้ฝั่งตะวันตก  
(อันดามัน) 

290-340 300-400 400-500 300-400 170-220 60-90 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

140-180 190-240 300-400 260-310 - - 
 

หมายเหตุ       -     ค่าปกติ หมายถึงปริมาณฝนเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524 - 2553) 
- การคาดหมายสภาวะฝนนี้เป็นการคาดระยะนาน  โดยใช้แบบจ าลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ   

อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้ 
- ปรับปรุงการคาดหมายคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่โทร. 02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th 

                                 
ศูนย์ภูมิอากาศ 

ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
 

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

