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สรุปลักษณะอากาศประจ าเดือน มิถุนายน 2565 

        เดือนมิถุนายนปนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังปานกลางถึงคอนขางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ ไทย 
และอาวไทยตลอดเดือน ประกอบกับหยอมความกดอากาศต ําปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประเทศจีนตอน ใต
และอาวตังเกี๋ยตลอดเดือน อีกท้ังในชวงกลางเดือนรองมรสุมที พาดผานประเทศเมียนมาและลาวตอนบนไดเลื อน ลง
มาพาดผานประเทศเมียนมาและตอนบนภาคเหนือของประเทศไทยโดยพาดเขาสูหยอมความกดอากาศต ํา นอกจากนี้
ลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกในบาง ชวง 
ลักษณะดังกลาวสงผลใหในเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเกือบตลอดเดือนแตปริมาณและการกระจายของ ฝนไม
สม ําเสมอ โดยบางพ้ืนที มีฝนทิ้งชวง  เกิดข้ึน ไดแก บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ ตาก อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ และ
ชุมพร ทําใหปริมาณฝนรวมต ํากวาคาปกติในเกือบทุกภาค และเมื อพิจารณาภาพรวมของทั้งประเทศไทยพบวา 
ปริมาณฝนรวมเฉลี ยทั้งประเทศต ํากวาคาปกติ รอยละ 23 อยางไรก็ตามในชวงกลางและปลายเดือนบางพ้ืนที มีฝนตก 
หนาแนนและมีรายงานน้ําทวมฉับพลันบางพ้ืนที ของภาคเหนือและภาคตะวันออกดวย สําหรับรายละเอียดตางๆ มี
ดังนี้  
      วันที  1-10 มิถุนายน : มรสุมตะวันตกเฉียงใตที พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังปาน
กลางเกือบตลอดชวง ประกอบกับหยอมความกดอากาศต ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประเทศจีน ตอน
ใต และอาวตังเก๋ียตลอดชวง โดยในระยะครึ งแรกของชวงรองมรสุมไดเลื อนขึ้นไปพาดผานประเทศเมียนมาและ 
ประเทศลาวตอนบนเขาสูหยอมความกดอากาศต ําดังกลาว ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนรอยละ 50-90 ของพ้ืนที  
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงสวนมากในระยะครึ งแรกของชวง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได 
130.5 มิลลิเมตร ที อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื อวันที  3  สวนภาคใตมีฝนตกตลอดชวง สวนมากทางฝงตะวัน
ตกของภาคมีฝนมากกวารอยละ 60 ของพ้ืนที กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนมาก ที สุด 142.3 
มิลลิเมตร ที อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เมื อวันที  1  
     วันที  11-20 มิถุนายน : มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ตลอดชวง 
ประกอบกับรองมรสุมพาดผานประเทศเมียนมาและลาวตอนบนในระยะตนชวงจากนั้นไดเลื อนลงมาพาด ผานประ
เทศเมียนมาและตอนบนของภาคเหนือในระยะกลางชวง โดยพาดเขาสูหยอมความกดอากาศต ําที ปกคลุม ประเทศ
เวียดนามตอนบนและอาวตังเกี๋ยเกือบตลอดชวง นอกจากนี้มีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกในระยะกลางชวง ลักษณะดังกลาวทําให 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนสวนมากในระยะกลางชวง ซึ งมีฝนอยู่ในเกณฑรอยละ 50-90 ของ 
พ้ืนที  สวนภาคใตมีฝนรอยละ 20-60 ของพ้ืนที  โดยเฉพาะทางฝง ตะวันตกของภาคมีฝนมากกวารอยละ 60 ของ
พ้ืนที ในวันที  11, 15, 19 และ 20 ปริมาณฝนมากที สุดวัดได 96.7 มิลลิเมตร ที สถานีทดลองยางพังงา อําเภอ
ตะกั วปา จังหวัดพังงา เมื อวันที  20 และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณ จังหวัดสุราษฎรธานีเมื อวันที  14  
     วันที  21-30 มิถุนายน : มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ตลอดชวง 
ประกอบกับหยอมความกดอากาศต ําปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดชวง กับมีลมใตและ ลมตะวันออก
เฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกในระยะกลางชวง 
ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนรอยละ 20-60 ของพื้นที เกือบตลอดชวง เวนแตภาคตะวันออกมีฝน 
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รอยละ 50-80 ของพ้ืนที ในระยะตนและกลางชวง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได 137.6 
มิลลิเมตร ที อําเภอปว จังหวัดนานเมื อวันที  30  สําหรับภาคใตมีฝนตกหนาแนนตลอดชวงโดยเฉพาะทางฝงตะวันตก
ของภาคมีฝนมากกวารอยละ 60 ของพ้ืนที  กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ปริมาณฝนมากที สุด 150.6 มิลลิเมตร 
ที อําเภอกระเปอร จังหวัดระนอง เมื อวันที  30 และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื อวันที  
20 กับมีรายงานดินถลมบริเวณ จังหวัดยะลาเมื อวันที  28 และ 30 อุณหภูมิเฉลี ยเดือนนี้สูงกวาคาปกติเกือบทุกภาค 
มีเพียงภาคใตฝงตะวันตกที มีอุณหภูมิต ํากวาคาปกติ 0.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที สุดวัดได 39.4 องศาเซลเซียส 
ที สถานีอากาศเกษตรอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื อวันที  19 สําหรับอุณหภูมิต ําที สุด 20.0 องศาเซลเซียส ที อําเภออุ
มผาง จังหวัดตาก เมื อวันที  1 และ 29 ปริมาณฝนเดือนนี้ต ํากวาคาปกติในเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 44.6 
มิลลิเมตร (29%) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 55.8 มิลลิเมตร (29%) ภาคตะวันออก 86.3 มิลลิเมตร (33%) ภาค
ใตฝงตะวันออก 22.2 มิลลิเมตร (19%) และภาคใตฝงตะวันตก 49.8 มิลลิเมตร (15%) มีเพียงภาคกลางที ปริมาณ
ฝนสูงกวาคาปกติ 5.1 มิลลิเมตร (3%) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน้ําฝน อุณหถูมิเฉลี ย และค่าที ต่างจากปกติ รายเดือน รวมทั้งปริมาณฝนรวมรายปี 
                     เดือนมิถุนายน 2565 ของจังหวัดต่างๆในภาคใต้ 
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รูปที่ 1แสดงปริมาณน้ําฝนรวมทั้งประเทศ มิถุนายน 2565
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รูป2 แสดงปริมาณน้ําฝนรวมสูง-ต ํากว่าค่าปกติ เดือน มิถุนายน 2565 
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รูปที่ 3แสดงอุณภูมิเฉลี ยเดือนมิถุนายน 2565 
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รูปที่ 4 แสดงอุณภูมิเฉลี ย สูง -ต ํากว่าค่าปกติ เดือนมิถุนายน 2565 
 

 
                                                ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

                                                   12 กรกฎาคม 2565 


