
 
                                                      การคาดหมายลกัษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                         เดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2553 

                                                         ออกประกาศ วันที่  26  สิงหาคม พ.ศ.2553          

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 
ประเทศไทย
ตอนบน 

เขาสูชวงปลายฤดูฝน รองความกด

อากาศตํ่าจะเล่ือนลงมาพาดผาน     

ภาคกลางและภาคตะวันออก กับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเล

อันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย โดย

จะมีกําลังคอนขางแรงเกือบตลอดเดือน 

ทําใหยังคงมีฝนตกชุก กับจะมีฝนหนัก

หลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ อาจมี

น้ําทวมฉับพลัน   น้ําปาไหลหลากใน

บางพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคกลางและ

ภาคตะวันออก  

อุณหภูมิเฉล่ีย ใกลเคียงปกติ 

ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติ 

อยูในชวงเปล่ียนฤดู  จากฤดูฝนเขาสู

ฤดูหนาว ลักษณะอากาศจะแปรปรวน 

โดยยังคงมีฝนตกสวนมากบริเวณภาค

กลางและภาคตะวันออก สวนในระยะ

คร่ึงหลังของเดือนบริเวณความกด

อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก

ประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุม

ภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือในบางชวง  ทําใหบริเวณ

ดังกลาวเร่ิมมีอากาศหนาวเย็น กับมี

หมอกบางในตอนเชา 

อุณหภูมิเฉล่ียตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติ 

อยูในชวงตนฤดูหนาว บริเวณความกด

อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก

ประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุม 

ประเทศไทยตอนบนเปนชวง ๆ ทําใหมี

ฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง     
บางพื้นที่ในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิ

จะลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี

อากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเชา 
สวนบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมี

อากาศหนาวถึงหนาวจัด  สําหรับภาค

กลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศ

เย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา  
อุณหภูมิเฉล่ียตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใต มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรง

ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ

ภาคใตตลอดเดือน ทําใหมีฝนตกชุก

หนาแนน กับมีฝนหนักถึงหนักมาก

หลายพื้นที่  โดยเฉพาะภาคใตฝง

ตะวันตก   

ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร  

สวนทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ   

2 เมตร   

ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติ 

รองความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนลงมา

พาดผานภาคใตตอนบน ประกอบกับ

ในระยะครึ่งหลังของเดือนมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดปกคลุม

อาวไทยและภาคใต ทําใหภาคใตมีฝน

ตกชุกทั้งสองฝง 

ทะเลในอาวไทยและอันดามันมีคล่ืนสูง 

1 - 2 เมตร 

ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติ 

รองความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนลงไป

พาดผานภาคใตตอนลาง  กับมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือกําลังคอนขางแรง

จะพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต 
เกือบตลอดเดือน ทําใหภาคใตฝง

ตะวันออกมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้น กับมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่  

โดยเฉพาะต้ังแตจังหวัดชุมพรลงไป  
ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 2 เมตร  สวน

อันดามันมีคล่ืนสูง 1 – 2 เมตร 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติ 

หมายเหต : ในระยะ 3 เดือนนี้ จะมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก   เคล่ือนตัวผานประเทศฟลิปปนส

ลงสูทะเลจีนใต และมีโอกาสที่พายุหมุนเขตรอนจะเคล่ือนเขาใกลหรือเคล่ือนเขาสูประเทศไทย โดยใน เดือนกันยายน มี

โอกาสที่จะเคล่ือนเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยตอนบน เดือนตุลาคม มีโอกาสเคล่ือนเขาใกลหรือเขาสูประเทศไทยในแนว

ภาคตะวันออกและภาคใต สวนในเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสเคล่ือนเขาสูภาคใต   ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยมีฝนตก

เพิ่มขึ้นและอาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากในบางพื้นที่ได รวมทั้งคล่ืนลมจะมีกําลังแรงขึ้น จึงขอใหประชาชน

ติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือนเร่ืองพายุหมุนเขตรอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

 

 
      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  

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



 
รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี้ 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค  กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 21-23 18-20 

ฝน(มม.) 200-250 120-160 20-50 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 

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

ฝน(มม.) 230-280 110-150 10-30 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 31-33 30-32 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 23-25 21-23 

ฝน(มม.) 260-310 190-240 30-60 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 23-25 21-23 

ฝน(มม.) 340-390 220-270 50-90 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

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

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

ฝน(มม.) 140-180 250-300 370-420 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

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

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

ฝน(มม.) 430-480 350-400 200-250 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 23-25 22-24 

ฝน(มม.) 280-330 210-260 30-60 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกต ิ  
 

ภาค กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

เหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
กลาง สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ตะวันออก สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ 
ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
 
 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กลาง ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
 

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

-      การคาดหมายน้ีเปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    

        จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 

- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน  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 

สิงหาคม พ.ศ.2553 


