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สรุปลักษณะอากาศประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

  เดือนกรกฎาคมปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนต ่ากว่าค่าปกติในทุกภาคและมีปริมาณฝนเฉลีย
ทั้งประเทศต ่ากว่าค่าปกติร้อยละ 21  โดยบริเวณทีมีฝนต ่ากว่าค่าปกติมากที สุดได้แก่ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีปริมาณฝนต ่ากว่าค่าปกติ ร้อยละ 37 และร้อยละ 24 ตามล่าดับ  เนื องจากร่องมรสุมที พาด
ผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ได้เลื อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณ ประเทศจีนตอนใต้ในช่วงกลางเดือน  อีกทั้งมีก่าลังอ่อน
และไม่ปรากฏชัด ส่งผลให้หลายพ้ืนที ของประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยและ บางพ้ืนที ไม่มีรายงานฝนตกต่อเนื องกัน
นานกว่า 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามในเดือนนี้มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื อนเข้าใกล้ประเทศไทย จ่านวน 2 ลูก ได้แก่พายุ
โซนร้อน “มูน” (MUN, 1904)  บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนที เคลือนขึ้นฝั่งและสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนาม
ตอนบนในช่วงต้นเดือน   และพายุโซนร้อน “วิภา” (WIPHA, 1907) ที เคลื อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้
กับเกาะ ไหหล่าในวันสุดท้ายของเดือน  อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
ในช่วงปลายเดือน ท่าให้ ปริมาณและการกระจายของฝนในบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ มขึ้นในช่วงดังกล่าว    ส่า
หรับภาคใต้มีฝนน้อยปริมาณฝนส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงกลางเดือน เนื องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที พัดปกคลุมทะเลอัน
ดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีก่าลังแรงในช่วงดังกล่าว ส่วนอุณหภูมิเฉลี ยของเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศา
เซลเซียส  ในทุกภาค ส่าหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้  

  วันที  1-10 กรกฎาคม ในระยะต้นช่วงร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาว โดย
พาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าก่าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันแรกของช่วง ซึ งต่อมาหย่อมความกด
อากาศต ่านี้ได้ทวีก่าลังแรงขึ้นเป็นพายุ ดีเปรสชัน เมื อ เวลา 19.00 น. ของวันที 1 และทวีก่าลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุ
โซนร้อน “มูน” (MUN, 1904) เมื อเวลา 19.00 น. ของวันที 2 พายุลูกนี้ได้เคลื อนตัวผ่านเกาะไหหล่าลงสู่อ่าว
ตังเกี๋ยแล้วเคลื อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน เมื อ เวลา 04.00 น. ของวันที 4 จากนั้นได้เคลื อนตัวลึกเข้าไปใน
แผ่นดินแล้วอ่อนก่าลังลงตามล่าดับ โดยเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามเมื อ เวลา 10.00 น. 
ของวันเดียวกันและเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในวันต่อมา ประกอบกับมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยในระยะครึ งแรกของช่วง จากนั้นมีก่าลังอ่อน
ลงและพัดปกคลุม บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทย ลักษณะดังกล่าวท่าให้ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนาแน่นอยู่ใน เกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพ้ืนที กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งใน
ระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนลดลง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมี ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพ้ืนที กับมีฝน
หนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-50 ของ พ้ืนที กับมีฝนหนักบางแห่ง 
ปริมาณฝนมากที สุดของบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 127.0 มิลลิเมตร ที อ่าเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม เมื 
อวันที 2 และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี เมื อวันที 1 จังหวัดชลบุรี เมื อวันที 2 กับมี
รายงานน้่า ท่วมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ เมื อวันที 4 และน้่าท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดตาก เมื อวันที 8 ส่าหรับ
ภาคใต้มีฝนน้อย บริเวณฝั่ง ตะวันออกของภาคมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 10-50 ของพ้ืนที กับมีฝนหนักถึงหนักมาก
บางแห่ง ส่วนทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนบาง พ้ืนที เกือบตลอดช่วง ปริมาณฝนมากที สุดในภาคใต้วัดได้ 100.0 
มิลลิเมตร ที อ่าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื อวันที 6  
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  วันที  11-20 กรกฎาคม ร่องมรสุมได้เลื อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต้นช่วง 
จากนั้นมีก่าลังอ่อนและ ไม่ปรากฏชัด ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที  พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย
มีก่าลังอ่อนลง ท่าให้บริเวณประเทศไทย ตอนบนมีฝนน้อยโดยมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 5-25 ของพ้ืนที กับมีฝนหนัก
บางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณ ชายฝั่งตอนล่างของภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรี
และตราดในระยะปลายช่วง วัดปริมาณฝนมากที สุดได้ 156.6 มิลลิเมตร ที สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรพลิ้ว อ่า
เภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื อวันที 18   ส่าหรับภาคใต้มีฝนร้อยละ 30-60 ของพ้ืนที ในระยะครึ งแรก ของช่วง กับมี
ฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นมีฝนเพิ มขึ้นทั้งปริมาณและการกระจายโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝน  
มากกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที กับมีฝนหนักหลายพื้นที และฝนหนักมากบางพ้ืนที จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ก่าลังแรงที พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยในช่วงดังกล่าว ปริมาณฝนมากที สุดในภาคใต้วัดได้ 
275.0 มิลลิเมตร  ทีอ่าเภอตะกั วป่า จังหวัดพังงา เมื อวันที 18 โดยมีรายงานน้่าท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดพังงา  
เมื อวันที  21  จังหวัดระนองและกระบี  เมื อวันที 19            

  วันที  21-31 กรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบ
กับมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้หย่อมความกดอากาศต ่าก่า
ลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ตอนบนได้ทวีก่าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั น เมื อเวลา 07.00 น. ของวันที 30 จากนั้น 
เคลื อนตัวค่อนไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทวีก่าลังแรงขึ้นอีกโดย เป็นพายุโซนร้อน “วิภา” (WIPHA, 
1907) เมื อเวลา 07.00 น. ของวันที 31 แล้วเคลื อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเข้าใกล้เกาะไหหล่า 
ประเทศจีนในเวลาต่อมา  ลักษณะดังกล่าวท่าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ มขึ้นจากช่วงที ผ่านมา โดย
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 70-95 ของพ้ืนที เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึง หนักมากบาง
แห่ง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 10-50 ของพ้ืนที กับมีฝนหนักในบางแห่งในระยะต้นและปลาย 
ช่วง ส่วนในระยะกลางช่วงมีฝนร้อยละ 70-90 ของพ้ืนที กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง   ส่าหรับภาคใต้มีฝน
ลดลงจากช่วงที ผ่านมา โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพ้ืนที  เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักบางแห่ง ปริมาณฝนมากที  สุด 
ในภาคใต้วัดได้ 67.0 มิลลิเมตร  ที  อ่าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เมื อวันที 24   อุณหภูมิเฉลี ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ
ในทุกภาค โดยบริเวณที  มีอุณหภูมิเฉลี ยสูงกว่าค่าปกติมากที สุดได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มี
อุณหภูมิเฉลี ยสูงกว่าค่าปกติ 1.3 องศาเซลเซียส และ 1.1 องศาเซลเซียส ตามล่าดับ ส่าหรับ อุณหภูมิสูงที สุดใน
เดือนนี้วัดได้ 40.4 องศาเซลเซียส ที อ่าเภอเถิน จังหวัดล่าปาง  เมื อวันที 19 ส่วนอุณหภูมิต ่าที  สุดวัดได้ 19.0 องศ 
เซลเซียส ที อ่าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื อวันที 27   ปริมาณฝนเดือนนี้ต ่ากว่าค่าปกติในทุกภาคดังนี้ ภาคเหนือ 
35.4 มิลลิเมตร (ร้อยละ 20) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 24) ภาคกลาง 57.8 มิลลิเมตร 
(ร้อยละ 37) ภาคตะวันออก 57.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 21) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 22.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 19) และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 43.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 13)  
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