
 

                                                             การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                                 เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2554                       

                                                               ออกประกาศ วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2554  

                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  

ประเทศไทยตอนบน   ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย 
โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงในบางช่วง ประกอบกับจะมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านภาคเหนือ และตอนบนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุก แต่ไม่ต่อเน่ือง และจะมีฝนตกหนักในบางวัน  จากน้ัน
ประมาณคร่ึงหลังของเดือนมิถุนายนถึงครึ่งแรกของดือนกรกฎาคม ร่องความกดอากาศตํ่าจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่าน
ประเทศจีนตอนใต้ และมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลง  ทําให้ปริมาณ
และการกระจายของฝนลดลง ซึ่งอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพ้ืนที่ ทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําอุปโภค และ
บริโภค รวมทัง้ส่งผลต่อพืชผลการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่แล้งซ้ําซากนอกเขตชลประทาน   และต้ังแต่กลางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม  ร่องความกดอากาศตํ่าจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น   
ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนเพ่ิมมากขึ้น  

ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ  ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

 

ภาตใต้    มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ตลอดช่วง โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะ ๆ ส่วนมาก
ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม ทําให้มีฝนตกชุกและมฝีนหนักหลายพื้นที่กับหนักมากบางพ้ืนที่ในช่วง
ดังกล่าว โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุม สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
และในช่วงที่มรสุมมีกําลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร  

  ปริมาณฝนรวมจะต่ํากว่าคา่ปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กนอ้ย  

 
 

*** ขอควรระวัง *** 
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม  ในบางช่วงจะมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบรเิวณอ่าวตังเกี๋ย ทําให้มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมกีําลังแรงขึ้น  ส่งผลให้ด้านรับมรสุมมีฝนชุก
หนาแน่นกับจะมีฝนหนักถงึหนกัมากหลายพื้นที่ และมีน้ําท่วมฉับพลันในบางพื้นที่     
เดือนสิงหาคม  มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟกิเหนอืด้านตะวันตก จะเคล่ือนเข้ามาใกล้หรือ
เคล่ือนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของประเทศไทย จึงขอใหป้ระชาชนติดตามข่าวพยากรณอ์ากาศและ
คําเตือนเรือ่งพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวด้้วย 
 

 
 
 
 

                 กรมอุตุนิ ยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  



รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

        

 

ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 
 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

 

ภาค  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 32-34 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 23-25 23-25 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
130-170 

 
160-200 

 
200-250 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 32-34 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
180-230 

 
180-230 

 
230-280 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
130-160 

 
130-160 

 
160-200 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 32-34 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 25-27 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
250-300 

 
250-300 

 
300-350 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
90-130 

 
90-130 

 
110-140 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
250-300 

 
260-320 

 
350-400 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 25-27 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
130-160 

 
140-180 

 
160-200 



คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
ใต้ฝ่ังตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ใต้ฝ่ังตะวันตก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

เหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ตะวันออกเฉยีงเหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
กลาง สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ใต้ฝ่ังตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ใต้ฝ่ังตะวันตก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

 
หมายเหตุ - ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ีโทร.02-3989929/ โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามขา่วพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ี www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th   

 
ศูนย์ภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 


