
 
                                                      การคาดหมายลกัษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                         เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2553 

                                                         ออกประกาศ วันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ.2553           

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม 
ประเทศ
ไทย
ตอนบน 

อยูในชวงตนฤดูฝน ในครึ่งแรกของเดือน

รองความกดอากาศต่ําจะเล่ือนขึ้นไป

พาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตก

เฉียงใตจะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทยและอาวไทย ซึ่งจะทําให

บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนัก

มากบางพื้นที่ จากนั้นรองความกด

อากาศตํ่าจะเล่ือนขึ้นไปพาดผาน 

ประเทศจีนตอนใต และมรสุมตะวันตก

เฉียงใตที่พัดปกคลุมจะมีกําลังออนลง  

ซึ่งจะทําใหบริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง 

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

อยูในชวงกลางฤดูฝน ในระยะคร่ึงแรก

ของเดือนรองความกดอากาศตํ่ายังคง

พาดผานประเทศจีนตอนใต และมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออน  ทําใหฝน

ยังคงมีนอย และประมาณคร่ึงหลังของ

เดือนรองความกดอากาศต่ําจะเล่ือนลง

มาพาดผานตอนบนของภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ

มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุม  

ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย

จะมีกําลังแรงขึ้น ทําใหปริมาณและการ

กระจายของฝนเพ่ิมขึ้น 

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

ยังอยูในชวงกลางฤดูฝน รองความกด

อากาศตํ่าจะเล่ือนลงมาพาดผาน

ประเทศไทยตอบบนเกือบตลอดเดือน  

และในบางชวงจะมีหยอมความกด

อากาศตํ่าปกคลุมบริเวณอาวตังเก๋ีย 

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัด

ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

ตลอดเดือน โดยจะมีกําลังคอนขางแรง

เปนสวนใหญ  ทําใหมีฝนชุกหนาแนนกับ

จะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่   

และมีน้ําทวมฉับพลันในบางพื้นที่ 

อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต ในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีฝนตก

ชุกและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง

พื้นที่ จากนั้นฝนจะลดลง  โดยภาคใตฝง

ตะวันตกจะมีฝนมากกวาฝงตะวันออก 

เนื่องจากเปนดานรับมรสุมตะวันตก 

เฉียงใต   

สําหรับคล่ืนลมในอาวไทยและทะเล    

อันดามันมีคล่ืนสูง 1 - 2 เมตร   

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

ในระยะครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันตก

เฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน  

ภาคใตและอาวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น  

ทําใหมีฝนเพิ่มขึ้น และภาคใตฝงตะวันตก

ยังคงจะมีฝนมากกวาฝงตะวันออก  

ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร สวน

ทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร   

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเล 

อันดามัน ภาคใตและอาวไทยจะมีกําลัง

คอนขางแรงเกือบตลอดเดือน ทําใหมีฝน  

ชุกกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 

โดยภาคใตฝงตะวันตกยังคงจะมีฝนตก

มากกวาฝงตะวันออก  

ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร  

สวนอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร   

ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

หมายเหต : เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม อาจมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และอาจเคล่ือนตัวผาน

ประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใตได  ซึ่งจะทําใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น เปน

ผลใหบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝงภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก อาจเกิดน้ําทวม

ฉับพลัน น้ําปาไหลหลากบางพื้นที่  รวมทั้งคล่ืนลมจะมีกําลังแรงขึ้นจึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือน

จากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

เดือนสิงหาคม มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก จะเคล่ือนเขามาใกลหรือเคล่ือน

ผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของประเทศไทย จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือนเร่ือง

พายุหมุนเขตรอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย   

 
 

 
      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  

กระทรวง เทคโน โลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อ ส า ร  



 

รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี้ 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
 

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

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

ฝน(มม.) 120-150 150-200 200-250 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 32-34 31-33 

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

ฝน(มม.) 160-210 180-230 230-280 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 32-34 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 25-27 24-26 24-26 

ฝน(มม.) 130-160 140-160 160-200 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 25-27 25-27 24-26 

ฝน(มม.) 220-320 240-310 300-350 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

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

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

ฝน(มม.) 100-130 100-130 130-150 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

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

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

ฝน(มม.) 280-360 300-390 400-500 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 33-35 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 25-27 25-27 24-26 

ฝน(มม.) 120-170 130-180 160-210 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกต ิ
 

ภาค มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

เหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

กลาง ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ใตฝงตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันตก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

 
 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

เหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

กลาง สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

 

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

-      การคาดหมายน้ีเปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    

        จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 

- คาดหมายฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนเมิถุนายน  2553 

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

ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่ www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th                    
 
 

ศูนยภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

พฤษภาคม พ.ศ.2553 


