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สรุปลักษณะอากาศประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

        เดือนกรกฎาคมปีนี้ ร่องมรสุมได้พาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ในช่วง
ต้นเดือน จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกด 
อากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะหนึ่งก่อนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาค
กลาง ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทยและอ่าวไทยเกือบตลอดเดือน โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออกในบางช่วง อีกมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนใน 
บางวัน ลักษณะดังกล่าวท่าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่เป็น 
ระยะๆ เกือบตลอดเดือนและมีรายงานน้ำท่วมในบางพ้ืนที่ ส่วนภาคใต้มีฝนชุกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตก
ของภาค โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าปกติในทุกภาค และปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่า
ค่าปกติ ร้อยละ 20 และบางสถานีมีปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วัน สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้  
       วันที่ 1-10 กรกฎาคม : ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่
พายุไต้ฝุ่น “ชบา (CHABA, 2203)” ที่ปกคลุมอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะต้นช่วง จากนั้นได้เลื่อนขึ้นไปทาง 
เหนือมากข้ึนก่อนจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที ่
ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน โดยในวันสุดท้ายของช่วงร่องมรสุมพาดผ่าน
ตอนบน ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน 
ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลาย
ช่วง ลักษณะ ดังกล่าวท่าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่นในระยะปลายช่วง โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 
ของพ้ืนที่กับมี ฝนหนักหลายพ้ืนที่และฝนหนักมากบางพ้ืนที่ ปริมาณฝนมากท่ีสุดประเทศไทยตอนบน 185.0 
มิลลิเมตร ที่อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9  สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง 
โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค ปริมาณมากท่ีสุดวัดได้ 170.6 มิลลิเมตร ที่อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เมื่อ
วันที่ 9 โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณ จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 4 จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 10 กับมีรายงานดินถล่ม
บริเวณจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 5 และมีรายงาน ลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 4  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 8 และจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธวิาส ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง 
เมื่อวันที่ 9  
        วันที่ 11-20 กรกฎาคม : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะ ครึ่งแรก
ของช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในระยะต้นช่วง จากนั้นได้พาด ผ่าน
ภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรุสมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก 
คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดช่วง โดยมีกำลังแรงในระยะต้นและปลายช่วง นอกจากนี้มีหย่อม 
ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่ 18 และ 19 อีกท้ังโดยในวันสุดท้ายของช่วงร่อง 
มรสุมกำลังแรงได้พาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หย่อมหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะดังกล่าวท่าให้บริเวณประเทศไทย 
ตอนบนมีฝนหนาแน่นในระยะต้นและปลายช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 80-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลาย 
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พ้ืนที่ โดยเฉพาะในวันสุดท้ายของช่วงที่มีฝนตกหนักมากหลายพื้นท่ีในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณ 
ฝนมากที่สุดประเทศไทยตอนบน 186.7 มิลลิเมตร ที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 11  สำาหรับภาคใต้
ปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของ ภาค โดยมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 75-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วงกับมี
ฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนทางฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนร้อยละ 90 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบาง
แห่งในระยะต้นช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 30- 50 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 183.4 
มิลลิเมตร ที่อำเภอสุขส่าราญ จังหวัดระนอง เมื่อ วันที่ 11 โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 12 
จังหวัดภูเก็ตเม่ือวันที่ 16 กับมีรายงานลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส ภูเก็ต และสตูล เมื่อ
วันที่ 12 จังหวัด พัทลุง เมื่อวันที่ 13 และจังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 14  
        วันที่ 21-31 กรกฎาคม : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะลันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยในระยะ
ต้นช่วง จากนั้นมรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกระยะหนึ่งก่อนจะ
พัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทยและทะเลอันดามัน โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นและพัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน
ลดลงจากช่วงที่ผ่านมา โดย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ในระยะต้นและปลาย
ช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70-90 ของ พ้ืนทีก่ับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 10-50 ของ
พ้ืนที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนร้อยละ 
75-90 ของพ้ืนที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนร้อยละ 40-70 
ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณมากที่สุดวัดได้ 132.5 มิลลิเมตร ที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้เขา
ช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 โดย มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 23  
       อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทย ใน
เดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ 0.3 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงที่สุดของเดือนกรกฎาคมปีนี้วัดได้ 38.6 องศาเซลเซียส ที่ 
อำเภอเมือง จังหวัดล่าปาง เมื่อวันที่ 28 สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 20.1 องศาเซลเซียส ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
เมื่อ วันที่ 23 ปริมาณฝนเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 6.7 มิลลิเมตร (ร้อยละ 4) ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 67.4 มิลลิเมตร (ร้อยละ 29) ภาคกลาง 27.8 มิลลิเมตร (ร้อยละ 17) ภาคตะวันออก 75.5 
มิลลิเมตร (ร้อยละ 26) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 26.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 22) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 95.4 มิลลิเมตร 
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ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณน้ำฝน อุณหถูมิเฉลี่ย และค่าท่ีต่างจากปกติ รายเดือน รวมทั้งปริมาณฝนรวมรายปี 
                     เดือนกรกฎาคม 2565 ของจังหวัดต่างๆในภาคใต้ 
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รูปที่ 1แสดงปริมาณน้ำฝนรวมทั้งประเทศ กรกฎาคม 2565



-5- 

 
 

 
รูป2 แสดงปริมาณน้ำฝนรวมสูง-ต่ำกว่าค่าปกติ เดือน กรกฎาคม 2565 
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รูปที่ 3แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือน กรกฎาคม 2565 
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รูปที่ 4 แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย สูง -ต่ำกว่าค่าปกติ เดือน กรกฎาคม 2565 
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                11 สิงหาคม 2564 


