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ลักษณะอากาศทั่วไป ประมาณสามสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และประเทศไทย โดยจะมีก าลังอ่อนเป็นส่วนใหญ่  และร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน    
ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีฝนน้อย  ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรในหลายพืน้ที ่ โดยเฉพาะพืน้ที่ที่แล้งซ้ าซาก
นอกเขตชลประทาน จากนั้น ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอนัดามนั
และประเทศไทยจะกลบัมามีก าลังแรงขึ้น โดยจะมีก าลังแรงเปน็ระยะๆ ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลท าให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแนน่ โดยจะมฝีนเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักหลายพืน้ที ่
กับฝนตกหนักมากบางพืน้ที่ อาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลนั น้ าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ าล้นตลิง่ในบางพื้นที่ ส าหรับในช่วง
เดือนตุลาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเร่ิมแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือเป็นระยะๆ และร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ประเทศไทย จะเร่ิมเปลี่ยนเปน็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งลักษณะดังกล่าว
จะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนลดลงและเร่ิมจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก  

ฤดูฝนปีนี้ คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสดุประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมี
ฝนต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนมกราคม โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีฝนหนักหลายพ้ืนที่และหนักมาก
บางพื้นที ่

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

2. ช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทย จะมีลักษณะของพายุลมแรง ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื นท่ี ส่วนบริเวณชายฝั่งจะมีคลื่นลมแรง ความสูงของคลื่น 2 - 4 เมตร จึงขอให้ประชาชนและชาวเรือ
ระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ และขอให้ตดิตามข่าวอย่างใกลชิ้ดในช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนด้วย 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้  คาดว่า  ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติและใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว    
แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตก
หนักมากในบางพื้นที่  ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน  น้้าป่าไหลหลาก  รวมทั้งน้้าล้นตลิ่งในบางพ้ืนที่   
จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในช่วงเวลาดังกล่าว และขอให้ติดตามข่าวอากาศ
ประจ้าวันอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย  ส้าหรับฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 

กระทรวง เทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



  
 

รายละเอียดตามภาคต่างๆ 
ภาคเหนือ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ  

176, 223, 218 และ 124 มิลลิเมตร ตามล าดับ)    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม  คาดว่า  ปริมาณฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง

ค่าปกต ิ(ค่าปกติ 211, 266, 242 และ 117 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 
ภาคกลาง ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 

156, 181, 257 และ 187 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 
ภาคตะวันออก  ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม  คาดว่า  ปริมาณฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ  

(ค่าปกติ 278, 303, 330 และ 225 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์

ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 119, 124, 150 และ 255 มิลลิเมตร ตามล าดับ)   
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนยังคงอยู่       

ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 337, 399, 424 และ 367 มิลลิเมตร ตามล าดับ)  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์

ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 175, 219, 334 และ 292 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

การคาดหมายฝน พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ

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

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 

กลาง ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 

ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 

ใต้ฝั่งตะวันออก 
(อ่าวไทย) 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันตก 
(อันดามัน) 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ - 
 

การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ในฤดูฝน พ.ศ. 2558 

ภาค ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

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

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

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

ตะวันออก 250-300 280-330 300-350 200-250 - - 

ใต้ฝั่งตะวันออก  
(อ่าวไทย) 

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

ใต้ฝั่งตะวันตก  
(อันดามัน) 

300-400 350-450 400-500 300-400 170-220 60-90 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

150-200 190-240 300-400 270-320 - - 
 

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

ผู้น าข้อมูลไปใช้ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจ าวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย   
- ปรับปรุงการคาดหมายคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2558 
- 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/

