
 
    การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2552 

ออกประกาศ วันที่   29  กรกฎาคม  2552 

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม 

ประเทศไทย
ตอนบน 

รองความกดอากาศตํ่าจะพาดผาน

บริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย    ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตจะพัดปกคลุมทะเล

อันดามัน  ประเทศไทยและอาวไทย  

โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ ทําให

ประเทศไทยตอนบน  มีฝนตกชุกกับมี

ฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมาก

บางพื้นที่ 
อุณหภูมิเฉล่ีย ใกลเคียงคาปกติ 
ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

เขาสูชวงปลายฤดูฝน รองความกด

อากาศตํ่าจะเล่ือนลงมาพาดผานภาค

กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

และภาคตะวันออกของประเทศไทย กับ

จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลัง

คอนขางแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทยและอาวไทยเกือบตลอด

เดือน โดยมีกําลังแรงในบางชวง ทําใหมี

ฝนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนักมากหลาย

พื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาค

ตะวันออก  
อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

อยูในชวงเปล่ียนจากฤดูฝนเขาสูฤดู

หนาว ลักษณะอากาศแปรปรวน จะ

ยังคงมีฝนตกสวนมากบริเวณภาคกลาง

และภาคตะวันออกในระยะครึ่งแรกของ

เดือน  จากนั้นฝนจะเร่ิมลดลงและ

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล

อากาศเย็นจากประเทศจีนจะเร่ิม แผลง

มาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   ทําใหบริเวณ

ดังกลาวมีอากาศเย็นในตอนเชา

โดยเฉพาะในระยะปลายเดือน  
อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต ปริมาณและการกระจายของฝนจะ

เพิ่มขึ้น  เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียง

ใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต

และอาวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น โดย

ภาคใตฝงตะวันตกยังคงมีฝนตก

มากกวาฝงตะวันออก 
ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร

สวนอันดามันมีคล่ืนสูง  2  เมตร   
ปริมาณฝน ใกลเคียงคาปกติ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรง

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใตและ

อาวไทยเกือบตลอดเดือน โดยจะมีฝน

และฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมาก

บางพื้นที่ ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝน

มากกวาฝงตะวันออก   
ทะเลในอาวไทยและอันดามันมีคล่ืนสูง 

2 เมตร 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

รองความกดอากาศตํ่าจะพาดผาน

ภาคใตตอนบน  ทําใหภาคใตมีฝนตกชุก 

สวนมากทางตอนบนของภาค   
ทะเลในอาวไทยและอันดามันมีคล่ืนสูง 

1-2 เมตร 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติ 

หมายเหต ุ เดือนสิงหาคมและกันยายน   อาจมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และอาจเคล่ือนตัวผาน

ประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใต สงผลใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น ทําให

บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคใตฝงตะวันตกและภาคภาคตะวันออก ซึ่งเปนดานรับลมมรสุม 

รวมทั้งคล่ืนลมจะมีกําลังแรงขึ้น และในชวงดังกลาวมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตรอนจะเคล่ือนเขามาใกลหรือเคล่ือนผานภาค

ตะวันออก เฉียงเหนือหรือภาคเหนือของประเทศไทย  
สําหรับเดือนตุลาคม มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตรอนจะเคล่ือนเขามาใกล/หรือเคล่ือนผานประเทศไทยในแนวภาคตะวันออก

และภาคใตตอนบนของประเทศไทย จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือนเร่ืองพายุหมุนเขตรอนจาก

กรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

 

      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  
กระทรวง เทคโน โลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อ ส า ร  
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รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี้ 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค  สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 22-24 
 

เหนือ 

ฝน(มม.) 200-240 190-230 100-140 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 31-33 30-32 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 22-24 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฝน(มม.) 230-280 210-260 100-120 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 32-34 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 23-25 
 

กลาง 

ฝน(มม.) 160-200 230-290 140-200 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 23-25 
ตะวันออกรวมทั้ง

ชายฝง 
ฝน(มม.) 300-350 320-370 180-230 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 
 

ภาคใตฝงตะวันออก 

ฝน(มม.) 120-140  120-150  150-200  

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 30-32 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 
 

ภาคใตฝงตะวันตก 

 ฝน(มม.) 360-450  330-420  200-280  

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 32-34 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ฝน(มม.) 140-220  280-360  210-320  
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คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กลาง ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติ 
ใตฝงตะวันตก ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติ 
กรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล 

ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กลาง ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ 
ใตฝงตะวันตก ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ 
กรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล 

ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

 
หมายเหต ุ  -  คาปกติ หมายถึงคาเฉล่ีย 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 

    -    การคาดหมายน้ีเปนการคาดระยะนานโดยใชวิธีทางสถิติ และวิเคราะหจากแบบจําลองภูมิอากาศ  
      อาจเกิดการคลาดเคล่ือนได 

-     สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่โทร. 02-3989929   โทรสาร 02-3838827    

-     ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือน และรายฤดูไดที่  www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th 

 
   

กลุมภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 


