
    การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดฝูนของประเทศไทย พ.ศ.2553   
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ลักษณะทั่วไป ปนี้ คาดวา ประเทศไทยจะเขาสูฤดูฝนประมาณสัปดาหท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งอยูใน

เกณฑปกติ  โดยมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจะพัดนําความช้ืนเขาปกคลุมประเทศไทย กับมีรองความกดอากาศต่ําพาดผาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก และจะเลื่อนข้ึนไปพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งแรกของ
เดือนมิถุนายน ทําใหประเทศไทยมีฝนเกือบท่ัวไปและตกติดตอกันหลายพ้ืนท่ีกับมีฝนหนักบางพื้นท่ี จากน้ันรองความกด
อากาศต่ําน้ีจะเล่ือนข้ึนไปพาดผานประเทศจีนตอนใต ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออน ทําใหบริเวณ
ประเทศไทยฝนลดลงหรือเกิดสภาวะฝนท้ิงชวง  อาจกอใหเกิดการขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนท่ี และประมาณครึ่งหลังของ
เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนรองความกดอากาศตํ่าจะเลื่อนกลับลงมาพาดผานประเทศไทยตอนบนอีกครั้งหนึ่ง ทําใหมีฝน
ตกชุกเกือบท่ัวไปโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งจะมีฝนหนักถึงหนักมากและอาจเกิดนํ้าทวมฉับพลันในบาง
พื้นท่ี สวนเดือนตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงท่ัวไป  เนื่องจากรองความกดอากาศต่ําจะเลื่อนลงไปพาด
ผานภาคใต  และมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะเริ่มเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่ม
มากข้ึนโดยเฉพาะทางฝงตะวันออก สําหรบัปนี้ประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม สวน
ภาคใตยังคงมีฝนตอเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

 อนึ่ง ในชวงฤดูฝนปนี้ ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยจะใกลเคยีงคาปกติ  แตหลายพ้ืนท่ีจะมีปริมาณฝนตํ่ากวาคาปกติ 
โดยเฉพาะในชวงตนฤดู ซึ่งจะสงผลใหเกิดการขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรได  

  ขอควรระวงั 

1. ในเดือนพฤษภาคมอาจมีหยอมความกดอากาศตํ่ากอตัวข้ึนในทะเลอันดามัน แลวทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุไซโคลน และ
เคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนไปทางตะวันออกเขาใกลดานตะวันตกของประเทศไทย และอาจทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณดังกลาว และกอใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และอุทกภัยได 

2. ในบางชวงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดตอกันหลายวัน และอาจกอใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และอุทกภัย
ไดโดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จึงขอใหประชาชนติดตามขาวอากาศประจําวันอยางใกลชิดตอไปดวย 

3. ชวงท่ีมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวเขาใกลหรือเคลื่อนผานประเทศไทย จะมีลักษณะของพายุลมแรง ฝนตกเปนบริเวณ
กวาง และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนท่ี อาจกอใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และอุทกภัยได สําหรับ
บริเวณชายฝงจะมีคลื่นพายุซัดฝง ทะเลมีคลื่นจัดถึงจัดมาก ความสูงของคล่ืน 3 - 5 เมตร จึงขอใหประชาชนและชาวเรือ
ระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติดังกลาว และขอใหติดตามขาวอยางใกลชิดในชวงท่ีมีพายุหมุนเขตรอนดวย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ ส า ร  

 

 พายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น  โซนรอนและไตฝุน)   ปนี้คาดวา จะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทย 1 - 2 
ลูก โดยจะเปนพายุฯ ท่ีกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก (ทางตะวันออกของประเทศฟลิปปนส) หรือ
ทะเลจีนใต และเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกข้ึนฝงประเทศเวียดนามเขาสูประเทศไทยตอนบน หรอืเคลื่อนตัวผานอาว
ไทยเขาสูภาคใตของประเทศไทย โดยมีแนวโนมสูงสุดท่ีจะเคลื่อนผานประเทศไทยตอนบนในเดือนสิงหาคมและ
กันยายน และเคลื่อนผานภาคใตในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
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การคาดหมายฝน พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกับคาปกต ิ
ภาค พ.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ส.ค. ก.ย. - ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. 

เหนือ ตํ่ากวาคาปกติ
เล็กนอย 

ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตํ่ากวาคาปกติ
เล็กนอย 

ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

กลาง ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

ใตฝงตะวันออก 
(อาวไทย) 

ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
 

สูงกวาคาปกติ
เล็กนอย 

สูงกวาคาปกติ
เล็กนอย 

ใตฝงตะวันตก 
(อันดามัน) 

ใกลเคียงคาปกติ 
 

ใกลเคียงคาปกติ 
 

สูงกวาคาปกติ
เล็กนอย 

สูงกวาคาปกติ
เล็กนอย 

กรุงเทพมหานคร ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

 
 

การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ในฤดูฝน พ.ศ. 2553 
ภาค พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เหนือ 130-180 120-150 150-200 200-250 180-230 100-150 - - 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 140-170 160-210 180-240 230-280 210-260 100-130 - - 
กลาง 140-180 130-160 140-160 160-200 230-280 130-200 - - 
ตะวันออก 200-240 230-320 240-300 300-350 320-370 180-230 - - 
ใตฝงตะวันออก 110-160 100-130 100-130 120-140 140-170 230-320 360-490 240-330 
ใตฝงตะวันตก 270-340 280-360 300-390 360-450 420-480 330-460 190-270 60-100 
กรุงเทพมหานคร 170-220 130-160 140-180 170-220 280-330 200-250 - - 

หมายเหตุ       -       คาปกติ หมายถึงปริมาณฝนเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ.2514 - 2543) 
- การคาดหมายสภาวะฝนน้ีเปนการคาดระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ   

อาจเกิดการคลาดเคล่ือนได 
- ปรับปรุงการคาดหมายครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนพฤษภาคม 2553 
- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน  รายฤดู  ไดที่โทร. 02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน รายฤดู ไดที่ www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th                       

                                                     
ศูนยภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
       เมษายน 2553 
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คาดหมายเปอรเซ็นตปริมาณฝนสูง-ต่ํากวาปกติ 
เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม พ.ศ. 2553 

คาดหมายจํานวนวันที่ไมมีฝนตก 
เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม พ.ศ. 2553 

 
 

ศูนยภูมิอากาศ 


