
 
                                  การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                      เดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552  

                                          ออกประกาศ วันที่  28 สิงหาคม  2552                                 

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 

ประเทศไทย
ตอนบน 

อยูในชวงปลายฤดูฝน   รองความกด

อากาศตํ่าจะพาดผานภาคกลางและ

ภาคตะวันออก    มรสุมตะวันตกเฉียงใต

กําลังปานกลางถึงคอนขางแรงจะพัดปก

คลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย    

จะทําใหมีฝนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนัก

มากบางพื้นที่    และอาจเกิดน้ําทวม

ฉับพลันหรือน้ําปาไหลหลากบางพื้นที่ 

โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก    
อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

เปนชวงเปล่ียนจากฤดูฝนเขาสูฤดูหนาว 

ลักษณะอากาศจะแปรปรวน      ในระยะ

คร่ึงแรกของเดือนยังคงมีฝนในบางพื้นที่  

โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะ

ลดลงสวนมากในระยะคร่ึงหลังของเดือน  

และบางชวงจะมีบริเวณความกดอากาศ

สูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

แผลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทําใหตอนบนของ

ภาคเร่ิมมีอากาศเย็นในตอนเชา 
อุณหภูมิเฉล่ีย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปก

คลุมประเทศไทยและอาวไทย    โดย 

บริเวณความกดอากาศสูงจะแผลง

มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปน

ชวงๆ  ทําใหอุณหภูมิลดลงกับจะมี

อากาศหนาวเย็นและอาจมีฝนฟา

คะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ใน

ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในระยะแรกที่แผซึมลงมา สวนบริเวณ

ยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาว 
 อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติ 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใต มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรง

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใตและ

อาวไทยเกือบตลอดเดือน   ทําใหมีฝน

เพิ่มมากขึ้น กับมีฝนหนักหลายพ้ืนที่  

โดยภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนมากกวา

ฝงตะวันออก   
ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร  

สวนอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

รองความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนลงมา

พาดผานภาคใตตอนบน     ทําใหมีฝน

ตกสวนมากทางตอนบนของภาค   
ทะเลในอาวไทยและอันดามันมีคล่ืนสูง 

1 - 2 เมตร 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติ 

รองความกดอากาศตํ่าจะพาดผาน

ภาคใตตอนลาง  และมรสุมตะวันออก 

เฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอาวไทยและ

ภาคใตเกือบตลอดเดือน ทําใหภาคใต

ฝงตะวันออกมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น กับมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่   
ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 2 เมตร  

สวนอันดามันมีคล่ืนสูง 1 – 2 เมตร 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติ 

หมายเหต ุ เดือนกันยายน ตุลาคมและพฤศจิกายน   จะมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และอาจ

เคล่ือนตัวผานประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใตได   ซึ่งจะทําใหมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น

โดยเฉพาะบริเวณภาคใต รวมทั้งคล่ืนลมจะมีกําลังแรงขึ้น  โดย 
ในเดือนกันยายนพายุฯมีโอกาสที่จะเคล่ือนเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยตอนบน   
ในเดือนตุลาคม พายุฯมีโอกาสเคล่ือนเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยในแนวภาคตะวันออกและภาคใต   
ในเดือนพฤศจิกายน พายุฯมีโอกาสเคล่ือนเขาสูภาคใต    
ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลากในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณท่ีพายุ       

เคล่ือนผานจึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือนเร่ืองพายุหมุนเขตรอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

 
 
 

 

      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  

กระทรวง เทคโน โลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อส าร  
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รายละเอียดของแตละภาคมีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค  กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 22-24 21-23 19-21 

 
เหนือ 

ฝน(มม.) 170-220 75-120 10-20 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 22-24 19-21 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฝน(มม.) 190-240 60-120 5-15 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 21-23 

 
กลาง 

ฝน(มม.) 200-250  120-180  5-30 

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

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

ชายฝง 
ฝน(มม.) 270-340 150-220 15-50 

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

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

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

ฝน(มม.) 120-150 180-210 210-310 

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

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

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 ฝน(มม.) 330-430 230-290 110-160 

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

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

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ฝน(มม.) 250-350 170-250 5-30 
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คาดหมายฝนสูง-ตํ่ากวาคาปกติ 
 

ภาค กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

กลาง ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

ใตฝงตะวันตก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกติ   ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ตํ่ากวาคาปกติ  
 

ภาค กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน 

เหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ 

กลาง สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ 

ตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ 

ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ 

ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติ 

หมายเหต ุ      -     คาปกติ หมายถึง คาเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 
-       การคาดหมายน้ีเปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    

จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 

- คาดหมายฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน 2552 
- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่โทร.02-3989929 / โทรสาร 02-3838827  

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

   
กลุมภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 


