
  
ข่าวอากาศประจำถิ่น 

   

                             ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง        

                             กรมอุตุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

                         อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                  โทร.๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                           http://www.tmd.go.th                          e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
 ฉบับท่ี  ๗/๒๕๖5                                                                                ประจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖5 
  “เป็นองค์กรที่ทนัสมัยในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศประจำถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖5 
 กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะครึ่งหลังของเดือนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณ
ตอนบนของประเทศไทย ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง 
            การคาดหมาย ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐-๓๐ ของพื้นที่ จากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง  คาดว่าในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖5 นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10  ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 

ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและอาจเคลื่อนตัวผ่าน
ประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงข้ึน ซึ่งจะทำให้มี
ฝนตกเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรม
อุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 

ตาราง :  สถิติจำนวนวันฝนตกและปริมาณฝนเฉลีย่ของเดือนกรกฎาคมในคาบ  ๓๐  ป ี (๒๕๒๔-๒๕๕๓)  มีดังนี้ 

สถานีอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝน 
(มม.) 

จำนวนวัน 
ที่มีฝนตก 

ปริมาณฝนสูงสุด
ใน  ๑  วัน (มม.) 

สถานีอุตุนิยมวิทยา ปริมาณฝน 
(มม.) 

จำนวนวัน 
ที่มีฝนตก 

ปริมาณฝนสูงสุด
ใน  ๑  วัน (มม.) 

หนองคาย ๒๘๑.๔ ๒๐.๘ ๑๒๐.๘ ชัยภูม ิ ๑๑๐.๔ ๑๓.๕ ๘๒.๕ 
เลย ๑๔๕.๘ ๑๗.๔ ๗๗.๒ ร้อยเอ็ด ๑๙๕.๙ ๑๕.๘ ๑๒๖.๓ 
อุดรธาน ี ๒๑๐.๙ ๑๙.๖ ๒๗๔.๕ อุบลราชธานี ๒๕๔.๔ ๑๘.๘ ๑๓๓.๖ 
สกลนคร ๒๘๘.๗ ๒๑.๓ ๒๒๘.๙ นครราชสีมา ๑๒๐.๙ ๑๔.๓ ๘๒.๙ 
นครพนม ๕๐๓.๐ ๒๔.๖ ๒๔๓.๗ โชคชัย (นครราชสีมา) ๑๑๘.๙ ๑๕.๓ ๑๐๐.๑ 
ขอนแก่น ๑๗๓.๓ ๑๕.๙ ๑๓๕.๒ สุรินทร์ ๒๒๑.๓ ๑๘.๐ ๑๕๓.๐ 
มุกดาหาร ๒๓๑.๙ ๑๙.๓ ๙๖.๕ ท่าตูม (สุรินทร)์ ๒๘๑.๓ ๑๗.๔ ๑๔๐.๕ 
โกสุมพิสัย (มหาสารคาม) ๑๖๐.๐ ๑๕.๒ ๑๒๔.๕ นางรอง (บุรีรัมย์) ๑๔๘.๐ ๑๖.๒ ๘๙.๘ 
กมลาไสย (กาฬสินธุ์) ๒๓๘.๐ ๑๗.๑ ๑๘๘.๑ ศรีสะเกษ ๒๐๘.๔ ๑๘.๐ ๘๗.๔ 
หมายเหต ุ

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

3  มิถุนายน  ๒๕๖5 

 
 
 
 

 



 
           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดับภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะ
ครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ
ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนเพ่ิมมากขึ้นกับมี
ฝนตกหนักบางแห่ง  
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 
๒๐-๓๐ ของพ้ืนที ่จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง  
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓2-๓4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกต ิปริมาณฝนเฉลี่ย 155-๒05 มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความชืน้
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
อุบลราชธาน ี 32.6 24.2 254.4 18.8 80 ตะวันตกเฉียงใต้ 6.7 

 

หมายเหต ุ 
เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 

ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 
<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 

เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 
ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 

<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
3 มิถุนายน 2565 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดับภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะ
ครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ
ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญมีฝนเพ่ิมมากข้ึนกับมีฝน
ตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ  ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 
๒๐-๓๐ ของพ้ืนที ่จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓2-๓4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกต ิปริมาณฝนเฉลี่ย 155-๒05 มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓)   ใช้ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานเีป็นข้อมูลอ้างอิง 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความชื้น

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
32.6 24.2 254.4 18.8 80 ตะวันตกเฉียงใต้ 6.7 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
3 มิถุนายน 2565 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตนุิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธาน ี               โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับที่  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดศรีสะเกษลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะครึ่ง
หลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับใน
บางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษมีฝนเพ่ิมมากขึ้นกับมีฝนตก
หนักบางแห่ง   
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐-๓๐ 
ของพ้ืนที่ จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟา้คะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓2-๓4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย 120-170 มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
ศรีสะเกษ 32.5 24.6 219.0 19 93 ตะวันตกเฉียงใต้ 1.5 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑพ์ายหุมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
3 มิถุนายน 2565 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดับภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดสุรินทร์ลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะครึ่งหลัง
ของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในบาง
ช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดสุรินทร์มีฝนเพ่ิมมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบาง
แห่ง   
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดสุรินทร์  ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐-๓๐ 
ของพ้ืนที ่จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓2-๓4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าคา่ปกต ิ ปริมาณฝนเฉลี่ย 170-195 มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
สุรินทร ์ 32.7 24.6 221.3 18 80 ตะวันตกเฉียงใต้ 4.8 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑก์ารกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
3 มิถุนายน 2565 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดับภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะครึ่งหลัง
ของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในบาง
ช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบาง
แห่ง   
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์  ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐-๓๐ 
ของพ้ืนที่ จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓2-๓4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย 155-170 มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
บุรีรัมย ์ 33.5 24.2 148.0 16.2 80 ตะวันตกเฉียงใต้ 2.8 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายไุต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
3 มิถุนายน 2565 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดับภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดนครราชสีมาลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะ
ครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ
ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนเพ่ิมมากข้ึนกับมีฝน
ตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดนครราชสีมา  ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 
๒๐-๓๐ ของพ้ืนที ่จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓2-๓4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย 130-145 มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
นครราชสมีา 33.8 24.7 120.9 14.3 73 ตะวันตกเฉียงใต้ 4.3 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
3 มิถุนายน 2565 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดับภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะครึ่ง
หลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับใน
บางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนเพ่ิมมากขึ้นกับมีฝนตก
หนักบางแห่ง   
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด  ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐-๓๐ 
ของพ้ืนที่ จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓1-๓3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย ๒25-๒40 มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
ร้อยเอ็ด 31.7 24.8 252.2 18.7 80 ตะวันตกเฉียงใต้ 4.6 

 
หมายเหตุ  

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไมไ่ด้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จงึควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
3 มิถุนายน 2565 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดับภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดยโสธร  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดยโสธรลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะครึ่งหลัง
ของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในบาง
ช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดยโสธรมีฝนเพ่ิมมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบาง
แห่ง   
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดยโสธร  ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐-๓๐ 
ของพ้ืนที่ จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓1-๓3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย ๒00-๒25 มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓)    ใช้ข้อมูลจังหวัดร้อยเอด็เป็นข้อมลูอ้างอิง 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
31.7 24.8 252.2 18.7 80 ตะวันตกเฉียงใต้ 4.6 

 
หมายเหตุ  

เกณฑป์ริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 
3 มิถุนายน 2565 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  7/๒๕๖5                                                                                                 ประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5 

  “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดับภาค 

 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดมุกดาหาร  ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5  

        กรกฎาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงกลางฤดูฝน ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอน
ใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ปริมาณและ
การกระจายของฝนบริเวณจังหวัดมุกดาหารลดน้อยลงระยะหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้นได้ แต่ในระยะครึ่ง
หลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับใน
บางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดมุกดาหารมีฝนเพ่ิมมากขึ้นกับมีฝนตก
หนักบางแห่ง   
       การคาดหมายบริเวณจังหวัดมุกดาหารในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐-๓๐ 
ของพ้ืนที่ จากนั้นจะมีฝนเพ่ิมมากข้ึนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพ้ืนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓2-๓4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย 130-18๐ มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและ
อาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจาก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
มุกดาหาร 32.4 24.7 231.9 19.3 81 ตะวันตกเฉียงใต้ 2.6 

 
หมายเหตุ  

เกณฑป์ริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 
ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 

<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๘.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 
เกณฑ์การกระจายของฝน (พื้นที่มีฝนตก) เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 

ฝนบางพื้นที่ ฝนเป็นแห่งๆ ฝนกระจาย ฝนเกือบทั่วไป ฝนทั่วไป พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๒๐% ๒๐-๔๐% ๔๐-๖๐% ๖๐-๘๐% >๘๐% <๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 

3 มิถุนายน 2565 

 

  


