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ลักษณะอากาศทั่วไป ช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเล
อันดามันและประเทศไทย โดยจะมีก าลังค่อนขา้งแรงเป็นระยะๆและต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผา่นบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ลักษณะดังกล่าวจะสง่ผลให้บรเิวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับจะมีฝนตกหนักบางพื้นที ่
ส่วนช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามนัและประเทศไทย 
จะมีก าลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ส่วนร่องมรสุมที่พาดผา่นประเทศไทยตอนบนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผา่นบริเวณตอนใต้ของ
ประเทศจีน ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีฝนลดลงอย่างมาก อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรในหลายพืน้ที่ 
โดยเฉพาะพืน้ที่ที่แลง้ซ้ าซากนอกเขตชลประทาน จากนั้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมจะกลบัมามีก าลังแรงเป็นระยะๆและต่อเนื่องมากข้ึน และร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน
อีกคร้ัง ส่งผลให้ประเทศไทยกลับมามฝีนตกชุกหนาแนน่ โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ 
อาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าปา่ไหลหลาก รวมทั้งน้ าลน้ตลิ่งในบางพืน้ที่ และในช่วงเดือนตุลาคม บริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนจะเร่ิมแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นระยะๆ ประกอบ
กับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ทีพ่ัดปกคลุมประเทศไทยจะเร่ิม
เปลี่ยนเปน็มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งลักษณะดังกลา่วจะส่งผลให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนฝนลดลงและเร่ิมจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก  

ฤดูฝนปีนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝน
ต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนมกราคม โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที ่

     ข้อควรระวัง 
1. ในช่วงเดือนพฤษภาคมมักจะมีหย่อมความกดอากาศต า่ก่อตัวขึน้ในทะเลอันดามัน และทวีก่าลงัแรงข้ึนเป็นพายุไซโคลน แล้ว
เคลื อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที  
ส่วนมากบรเิวณภาคใตฝ้ั่งตะวันตก ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง  

2. ในบางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน อาจก่อให้เกิดน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก และอุทกภัยได้ โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จึงขอให้ประชาชนติดตามขา่วอากาศประจ่าวันอยา่งใกล้ชิดต่อไปด้วย 

3. ช่วงที มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื อนผ่านประเทศไทย จะมีลักษณะของพายุลมแรง ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที  ส่วนบริเวณชายฝั่งจะมีคลื นลมแรง ความสูงของคลื น 2 - 4 เมตร จึงขอให้ประชาชนและชาวเรือ
ระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ และขอให้ตดิตามข่าวอย่างใกลชิ้ดในช่วงที มีพายุหมุนเขตร้อนด้วย 

                                                                                                                          
 
 

 พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อนและไต้ฝุ่น) ส าหรับประเทศไทยปนีี้ คาดว่า จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทย 1-2 ลูก โดยมีโอกาสที่จะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือ
กันยายน และภาคใตใ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน 

ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า จะเริ่มต้นช้ากว่าปกติเล็กน้อย ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม  
และจะส้ินสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม      โดยปริมาณฝนรวมจะต่่ากว่าค่าปกติเล็กน้อยและใกล้เคียงกับ
ปีท่ีแล้ว   อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลาย
พื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลากรวมทั้งน้่าล้นตลิ่งในบางพ้ืนที่ จึงขอให้ประชาชนระวัง
อันตรายจากภัยธรรมชาติดังกล่าว และขอให้ติดตามข่าวอากาศประจ่าวันอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย  

กระทรวง เทค โน โลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



  
 

รายละเอียดตามภาคต่างๆ 
ภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะต่ ากว่าค่าปกติเล็กน้อย (ค่าปกติ 178 มิลลิเมตร) จากนั้น

ในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 156, 176, 223, 218 และ 124 
มิลลิเมตร ตามล าดับ)    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะต่ ากว่าค่าปกติเล็กน้อย (ค่าปกติ 187 
มิลลิเมตร) จากนั้นในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 203, 211, 266, 
242 และ 117 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 

ภาคกลาง เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะต่ ากว่าค่าปกติเล็กน้อย (ค่าปกติ 172 มิลลิเมตร) จากนั้น
ในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 145, 156, 181, 257 และ 187 
มิลลิเมตร ตามล าดับ) 

ภาคตะวันออก เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะต่ ากว่าค่าปกติเล็กน้อย (ค่าปกติ 224 มิลลิเมตร) 
จากนั้นในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 262, 278, 303, 330 และ 
225 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะต่ ากว่าค่าปกติเล็กน้อย (ค่าปกติ 
144 มิลลิเมตร) จากนั้นในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 113, 119, 
124, 150 และ 255 มิลลิเมตร ตามล าดับ)   

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะต่ ากว่าค่าปกติเล็กน้อย  
(ค่าปกติ 310 มิลลิเมตร) จากนั้นในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 
312, 337, 399, 424 และ 367 มิลลิเมตร ตามล าดับ)  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดือนพฤษภาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะต่ ากว่าค่าปกติเล็กน้อย (ค่าปกติ 
248 มิลลิเมตร) จากนั้นในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 157, 175, 
219, 334 และ 292 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

การคาดหมายฝน พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ

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

เหนือ 
ต่่ากว่าค่าปกติ

เล็กน้อย 
ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต่่ากว่าค่าปกติ

เล็กน้อย 
ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 

กลาง 
ต่่ากว่าค่าปกติ

เล็กน้อย 
ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 

ตะวันออก 
ต่่ากว่าค่าปกติ

เล็กน้อย 
ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 

ใต้ฝั่งตะวันออก 
(อ่าวไทย) 

ต่่ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันตก 
(อันดามัน) 

ต่่ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ต่่ากว่าค่าปกติ
เล็กน้อย 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 
 

การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ในฤดูฝน พ.ศ. 2558 

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

เหนือ 140-180 140-180 150-200 200-250 190-240 100-140 - - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 140-180 170-220 180-230 240-290 220-270 100-140 - - 

กลาง 140-180 120-160 130-170 160-210 230-280 160-210 - - 

ตะวันออก 180-230 240-290 250-300 280-330 300-350 200-250 - - 

ใต้ฝั่งตะวันออก  
(อ่าวไทย) 

110-150 100-140 100-140 100-140 130-170 230-280 300-400 210-260 

ใต้ฝั่งตะวันตก  
(อันดามัน) 

270-320 280-330 300-400 350-450 400-500 300-400 170-220 60-90 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

200-250 140-180 150-200 190-240 300-400 270-320 - - 
 

หมายเหตุ       -     ค่าปกติ หมายถึงปริมาณฝนเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2524 - 2553) 
- การคาดหมายสภาวะฝนนี้ เป็นคาดหมายระยะนาน โดยใช้แบบจ่าลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิต ิ 

ผู้น่าข้อมูลไปใช้ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจ่าวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย   
- ปรับปรุงการคาดหมายคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2558 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่โทร. 02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th 

                                ศูนย์ภูมิอากาศ 
ส่านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 

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

