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สรุปลักษณะอากาศประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
 

  มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยตลอดเดือน โดยมีกําลังแรงเปนระ
ยะๆ ประกอบกับรองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนบน และภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระยะหนึ่งและไดเลื่อนขึ้น
ไปพาดผานประเทศเมียนมาตอนบน  ประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในชวงกลางเดือนจากนั้นมีกําลังออน
ไมปรากฏชัด กับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในบางชวง ลักษณะดังกลาวทําให
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเปนระยะๆ และปริมาณฝนสวนใหญอยูในเกณฑฝนเล็กนอยถึงปานกลาง  สงผลให
ปริมาณฝนรวมต่ํากวาคาปกติ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่ํากว าคาปกติรอยละ 30 
และ 41 ตามลําดับ สําหรับภาคใต อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมตลอดเดือน ประกอบกับมีหยอม
ความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณภาคใตในชวงตนเดือน ทําใหมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดเดือน โดยเฉพาะทางฝงตะ
วันตกของภาค สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี ้
 วันที่ 1-10 มิถุนายน รองมรสุมพาดผานตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวและประเทศเวียดนาม
ตอนบนเขาสูหยอมความกดอากาศต่ําบริเวณอาวตังเกี๋ยในระยะตนชวง กับมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกและอาวไทยในระยะครึ่งแรกของชวง นอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตลอดชวง และภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและภาคใตประกอบกับกับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณภาคใตตอนลางและประเทศ
มาเลเซียในชวงวันที่ 5 และ 6 จากนั้นไดเคลื่อนเขาปกคลุมภาคใตตอนกลางในวันที่ 7 และปกคลุมบริเวณภาคใตฝั่ง
ตะวันตกและทะเลอันดามันในวันตอมา ทําใหภาคใตมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดชวง โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลัง
ของชวงที่มีฝนมากกวารอยละ 80 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักหลายพื้นท่ีและฝนหนักมากบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะทางฝงตะวัน
ตกของภาค ปริมาณฝนมากที่สุด 221.0 มิลลิเมตร ที่อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร ธานี เมื่อวันที่ 3 และมี
รายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 8   
 วันที่ 11-20 มิถุนายน  มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตลอดชวง 
โดยมีกํ าลั งแรงในระยะครึ่ งหลั งของช วง ประกอบกับร องมรสุมพาดผ านภาคเหนือตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะตนชวง และเลื่อนขึ้นไปพาดผานประเทศเมียนมา ตอนบนประเทศลาวและ
ประเทศเวียดนามตอนบนในตอนปลายชวง กับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในบางชวง 
ลักษณะดังกลาวทําให ภาคใตปริมาณและการกระจายของฝนสวนใหญอยูทางฝงตะวันตกของภาค ปริมาณฝนมาก
ที่สุดวัดได 65.8 มิลลิเมตร ที่อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 17 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณ
จังหวัดพัทลุง สงขลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล เมื่อวันที่ 18    
 วันที่ 21-30 มิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย 
โดยกําลังแรงในระยะครึ่งหลังของชวง ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชายฝงประเทศกัมพูชา
และอาวไทยตอนลางในวันที่ 23 และปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งหลังของชวง ลักษณะดัง
กลาวทําใหภาคใตทางฝงตะวันออกมีฝนรอยละ 30-80 ของพ้ืนที่เกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักบางแหง สวน
ทางฝงตะวันตกของภาคมีฝนรอยละ 80 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในระยะครึ่งแรกของชวง จากนั้น
ฝนลดลงอยูในเกณฑนอยกวารอยละ 30 กับมีฝนหนักบางแหง ปริมาณฝนมากที่สุด 241.6 มิลลิเมตร ที่อําเภอเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 และมีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 
 อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนนี้สูงกว าคาปกติในทุกภาคของประเทศ อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได องศา 
เซลเซียส ที่อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 15 และ 22 สําหรับอุณหภูมิต่ําที่สุดวัดได องศา 
เซลเซียส ที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 
 ปริมาณฝนเดือนนี้  ภาคใตฝงตะวันออก ต่ํากว าค าปกติ 2.8 มิลลิเมตร (2%)  ภาคใตฝงตะวันตกที่
มีปริมาณฝนสูงวาคาปกต ิ  88.0 มิลลิเมตร (28 %) 
 

 
 



-2- 

บริเวณที่มีฝนตกหนักตามอ าเภอต่างๆ ในภาคใต้มีดังนี้ 
 
บริเวณที่มีฝนตกหนักตามอ าเภอต่างๆ ในภาคใต้มีดังนี้ 

วันท่ี อําเภอ/จังหวัด 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
วันท่ี อําเภอ/จังหวัด 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

๑ อ.นาบอน นครศรีธรรมราช ๔๒.๘ ๒ อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช ๔๖.๕ 
๒ อ.มะนัง สตลู 4๖.๔ ๒ อ.ทุ งใหญ  นครศรีธรรมราช  ๓๙.0 
๓  อ.ท าแพ สตูล ๔๘.๑ ๓ อ.นาบอน นครศรีธรรมราช ๔๓.๗ 
๓ อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฏร์ธาน ี ๔๕.๕ ๕ อ.สุคิริน  นราธิวาส 4๖.๔ 
๕ อ.ท าฉาง สุราษฏร์ธาน ี ๗๕.0 ๕ อ.ตะโหมด พัทลุง ๔0.๕ 
๕ อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส ๕๙.0 ๕ อ.ระแงะ  นราธิวาส 49.6 
๕ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส ๖๖.๖ ๕ อ.ควนเนียง ลงขลา ๔๒.0 
๕ อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฏร์ธาน ี ๔0.0 ๕ อ.ท าชนะ สุราษฏร์ธาน ี ๔๕.0 
๕ อ.วิภาวดี สุราษฏร์ธาน ี ๕0.0 ๕ อ.ยะรัง ปัตตาน ี ๙๙.๒ 
๕ อ.โคกโพธิ ์ปัตตาน ี ๔๘.๔ ๕ อ.มายอ ปัตตาน ี ๕๒.๒ 
๕ อ.ไม้แก น ปัตตาน ี ๕๒.๖ ๕ อ.นิคมฯโคกโพธิ์ ปัตตาน ี ๗๖.๔ 
๕ อ.แม ลาน ปัตตาน ี ๗๔.๒ ๖ อ.มะนัง สตลู ๗0.๓ 
๖ อ.สายบุรี ปัตตาน ี ๖๘.๘ ๖ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส ๕๙.0 
๖ อ.ทุ งสง นครศรีธรรมราช ๓๙.๙ ๖ อ.ร อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ๓๖.๓ 
๖ อ.บางขัน นครศรีธรรมราช ๕๙.0 ๖ อ.ศรีบรรพต พัทลุง ๓๙.0 
๖ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช ๕0.๔ ๖ อ.เกาะสมุย สรุาษฏร์ธาน ี ๙0.๕ 
๖ อ.พนม สุราษฏร์ธาน ี ๔๘.๕ ๖ อ.เคียนซา สรุาษฏร์ธาน ี ๔๘.0 
๖ อ.บาเจาะ นราธิวาส ๕๓.๒ ๖ อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธาน ี ๕0.0 
๖ อ.พระแสง สรุาษฏร์ธานี   ๔๗.0 ๖ อ.บ้านตาขุน สุราษฏร์ธาน ี ๓๗.๕ 
๖ อ.เกาะพงัน สุราษฏร์ธาน ี ๕๘.๕ ๖ อ.เวียงสระ สุราษฏร์ธาน ี ๕0.0 
๖ อ.ทุ งหว้า สตูล  ๖๓.๘ ๖ อ.ท าแพ สตูล ๓๗.0 
๖ อ.ระโหนด สงขลา ๙๔.๓ ๖ อ.จะนะ สงขลา ๕๕.๕ 
๖ อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส ๓๖.๘ ๖ อ.ควนโดน สตลู ๓๘.๖ 
๗ อ.กะพ้อ ปัตตาน ี ๓๖.๔ ๗ อ.ยี่งอ นราธิวาส ๓๗.๔ 
๗ อ.สายบุรี ปัตตาน ี ๔๕.๔ ๗ อ.แว้ง นราธิวาส  ๓๖.๘ 
๘ อ.ไม้แก น ปัตตาน ี ๓๖.๘ ๘ อ.สุคิริน  นราธิวาส ๓๖.0 
๘ อ.ยะหริ่ง ปัตตาน ี ๕๖.๘ ๙ อ.ไม้แก น ปัตตาน ี ๖๑.๔ 
๘ อ.สุขสําราญ ระนอง ๙๗.๙ ๙ อ.สุคิริน  นราธิวาส ๕๘.๖ 
๙ อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส ๖๓.๔ ๙ อ.วิภาวดี สุราษฏร์ธาน ี ๔0.๕ 
๙ อ.กะพ้อ ปัตตาน ี ๕๑.๒ ๙ อ.ปะเหลยีน ตรัง ๗๒.๔ 

10 อ.แว้ง นราธิวาส ๖๗.๘ ๑๒ อ.สุคิริน  นราธิวาส ๓๕.๘ 
๑๓ อ.ไม้แก น ปัตตาน ี ๔๕.๒ ๑๔ อ.ปะเหลยีน ตรัง ๔๒.๔ 
1๔ อ.รือเสาะ นราธิวาส ๓๘.๒ ๑๖ อ.ท าแซะ ชุมพร ๓๗.๒ 
๑๗ อ.สุขสําราญ ระนอง ๖๕.๘ ๒๕ อ.สุขสําราญ ระนอง ๔๖.๘ 
๑๖ อ.ท าแซะ ชุมพร ๓๗.๒ ๑๗ อ.สุขสําราญ ระนอง ๖๕.๘ 
๑๗ อ.ทุ งตะโก ชุมพร ๔๓.0 1๘ อ.ยี่งอ นราธิวาส ๔0.๖ 
๑๘ อ.กาญจนดิษฐ์ สรุาษฏร์ธาน ี ๕๗.0 ๒๑ อ.ทุ งใหญ  นครศรีธรรมราช ๔๖.๗ 
๒๑ อ.กันตัง ตรัง ๓๘.๕ ๒๑ อ.ปะเหลยีน ตรัง ๔๗.๖ 
๒๒ อ.เมือง สตูล ๖๓.๔ ๒๒ อ.ทุ งหว้า สตูล ๖0.๗ 
๒๒ อ.ละงู สตลู ๖0.๒ ๒๒ อ.ปะเหลยีน ตรัง ๓๘.๗ 
๒๒ อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช ๓๘.๓ ๒๒ อ.นาโยง ตรัง ๕0.0 
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๒๑ อ.ปะเหลยีน ตรัง ๔๗.๖ ๒๒ อ.กันตัง ตรัง ๔๖.๓ 
๒๒ อ.สิเกา ตรัง ๙๖.๘ ๒๓ อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช ๕๙.๘ 
๒๓ ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราช ๔0.๕ ๒๓ อ.ท าฉาง สุราษฏร์ธาน ี ๕๘.0 
๒๓ อ.ปะเหลยีน ตรัง ๕๕.0 ๒๕ อ.สุขสําราญ ระนอง ๔๖.๘ 
๒5 อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส ๘๙.๔ ๒๕ อ.เวียงสระ สุราษฏร์ธาน ี 50.0 
๒๖ อ.ยะรัง ปัตตาน ี ๔๒.๔ ๒๘ อ.แว้ง นราธิวาส ๕๘.0 
๒๙ อ.แม ลาน ปัตตาน ี ๔๕.๒    
 

สภาวะคล่ืนลม    

ช วงวันที่ 1-9, 12-14, 21-24 ลมตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็วลม 15-30 กม./ชม. ห างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 
เมตร  
ช วงวันที่ 10-11, 15-20และ 25-30  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 15-35 กม./ชม. ห างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-
2 เมตร  
  
อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดของภาคใต้ ในแต่ละวัน มีดังนี้ 

วันที่ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด 
1 36.7   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.3   ํซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี และท าอากาศยาน

ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
2 36.5   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 22.8   ํซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีและ สอต.สงขลา  

จ.สงขลา 
3 36.4   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ยะลา 22.6   ํซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
4 36.0   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 23.2   ํซ ท่ี อ.สะเดา จ.สงขลา 
5 36.5   ํซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์      23.4   ํซ ท่ี ท าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
6 36.2   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.1   ํซ ท่ี ท าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
7 34.4   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ยะลา 23.0   ํซ ท่ี ท าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
8 35.7   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 22.2   ํซ ท่ี ท าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
9 34.7   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.สงขลา 22.8   ํซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

10 35.6   ํซ ท่ี ท าอากาศยานนครศรธีรรมราฃ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

23.0   ํซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี และท าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

11 36.1   ํซ ท่ี ท าอากาศยานนครศรธีรรมราฃ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

23.0   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 

12 36.1   ํซ ท่ี ท าอากาศยานนครศรธีรรมราฃ  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

23.0   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 

13 36.4   ํซ ท่ี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 22.9   ํซ ท่ี ท าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
14 36.0   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 22.6   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ยะลา 
15 37.2   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 23.9   ํซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
16 36.5   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 22.8   ํซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
17 34.7   ํซ ท่ี ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.5   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 
18 34.3   ํซ ท่ี อ.เมืองสงขลา และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช      22.4   ํซ ท่ี สอต.สงขลา จ.สงขลา 
19 35.3   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 23.6   ํซ ท่ี ท าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
20 36.0   ํซ ท่ี ท าอากาศยานนครศรธีรรมราฃ  อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 
22.8   ํซ ท่ี สอต.สงขลา จ.สงขลา 

21 37.3   ํซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์      23.5   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.สตูล 
22 36.3   ํซ ท่ี อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์      23.3   ํซ ท่ี ท าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่
23 35.9   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 22.5   ํซ ท่ี สอต.สงขลา จ.สงขลา 
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24 36.5   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 22.8   ํซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
25 36.2   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.พัทลุง 23.7   ํซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
26 36.3   ํซ ท่ี ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.3   ํซ ท่ี อ.สะเดา จ.สงขลา 
27 36.5   ํซ ท่ี ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.3   ํซ ท่ี สอต.สงขลา จ.สงขลา 
28 36.5   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.3   ํซ ท่ี ท าอากาศยานหาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
29 36.6   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.พัทลุงและอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 22.9   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 
30 37.1   ํซ ท่ี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 23.0   ํซ ท่ี ท าอากาศยานหาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

 
ส วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

11 กรกฎาคม 2561 
 


