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ลักษณะอากาศทั่วไป  

ช่วงต้นและกลางเดือนมิถุนายน ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ 40 - 60 % 
ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยมีก าลังค่อนข้างแรงเป็น
ระยะๆ ประกอบกับเดือนพฤษภาคมอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ าก่อตัวบริเวณทะเลอันดามัน และทวีก าลัง
แรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน แล้วเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย นอกจากนี้ใน
บางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน  

จากนั้น ช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนจะ
ลดลง อาจก่อให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่แล้ง
ซ้ าซากนอกเขตชลประทาน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมี
ก าลังอ่อนลง ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน  

ส่วนช่วงตั้งแตก่ลางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน บริเวณประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกเพ่ิมข้ึน กับมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ ส่วนมากในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ าล้นตลิ่งไดใ้นหลายพ้ืนที ่ ทั้งนี้เนื่องมาจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันและประเทศไทย จะกลับมามีก าลังแรงขึ้น โดยจะมีก าลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับร่องมรสุมจะ
เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ และตอ่เนื่องมากขึ้น 

ส าหรับเดือนตุลาคม บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงและเริ่มมีอากาศ
หนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของภาค ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก
หนาแน่นต่อไป เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน
และภาคตะวันออก นอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน 

 

 
 

 พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อนและไต้ฝุ่น) ส าหรับในช่วงฤดูฝนปีนี ้คาดว่า จะมีพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจ านวน 2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน  

ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศจะใกล้เคียงค่าปกติ ส าหรับช่วงปลาย
เดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย ซึ่งอาจท าให้เกิดการขาดแคลน
น้ าในด้านการเกษตรในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ าเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด ส่วนในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลาย
พื้นที่ อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากรวมทั้งน้ าล้นตลิ่งในบางพ้ืนที่ และฤดูฝนของ
ประเทศไทยปีนี้ จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 

กระทรวงดิจิทั ล เ พื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม  
กรมอุตุนิ ยมวิทยา  



  
 

ข้อควรระวงั 

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 

 
รายละเอียดตามภาคต่างๆ 

ภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกต ิ(ค่าปกติ 
156, 176, 223, 218 และ 124 มิลลิเมตร ตามล าดับ)    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง
ค่าปกต ิ(ค่าปกติ 203, 211, 266, 242 และ 117 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 

ภาคกลาง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ  
156, 181, 257 และ 187 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 

ภาคตะวันออก  ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ 
(ค่าปกติ 278, 303, 330 และ 225 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย) ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์
ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 119, 124, 150 และ 255 มิลลิเมตร ตามล าดับ)   

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน) ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ใน
เกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 337, 399, 424 และ 367 มิลลิเมตร ตามล าดับ)  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายนถึงตุลาคม คาดว่า ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์
ใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 175, 219, 334 และ 292 มิลลิเมตร ตามล าดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

การคาดหมายฝน พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับค่าปกต ิ

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

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กลาง ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันออก 
(อ่าวไทย) 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันตก 
(อันดามัน) 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
 

การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ในฤดูฝน พ.ศ. 2560 

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

เหนือ 140-180 160-200 200-250 200-250 100-140 20-40 น้อยกว่า 10 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 180-220 190-230 240-290 220-270 100-140 15-30 น้อยกว่า 10 

กลาง 130-170 140-180 160-200 230-280 160-200 30-50 น้อยกว่า 10 

ตะวันออก 240-290 250-300 280-330 300-400 200-250 40-60 น้อยกว่า 10 

ใต้ฝั่งตะวันออก  
(อ่าวไทย) 

90-130 100-140 110-150 130-170 230-280 330-380 210-260 

ใต้ฝั่งตะวันตก  
(อันดามัน) 

290-340 310-410 350-450 400-500 300-400 170-220 60-90 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

140-180 160-200 190-230 300-400 270-320 40-60 น้อยกว่า 10 
 

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

สถิติ  ผู้น าข้อมูลไปใช้ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจ าวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย   
- ปรับปรุงการคาดหมายคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2560 
- 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/

