
 

                                                             การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                                 เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ.2554                      

                                                               ออกประกาศ วันท่ี  27   มิถุนายน พ.ศ.2554  

                                    

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

ประเทศไทยตอนบน เดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะในระยะคร่ึงแรกของเดือน ร่องความกดอากาศตํ่าจะพาดผ่าน
ประเทศจีนตอนใต้ และมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อน ทําให้ปริมาณฝน
ยังคงมีน้อย เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ร่องความกดอากาศตํ่าจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ทําใหป้ริมาณและการกระจายของฝน
เพ่ิมมากขึ้น  

ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กนอ้ย 

 

ภาตใต้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วง และจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ 
โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ทําให้มฝีนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ส่วนมากด้านฝั่ง
ตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุม สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสงูประมาณ 2 เมตร และในช่วงที่มรสุมมีกําลงั
แรงจะมีคลื่นสงู 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร  

  ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  

 
 

*** ขอควรระวัง *** 
เดือนกรกฎาคม ในบางชว่งจะมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวตงัเกีย๋ ทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอา่วไทยมกีําลังแรงขึ้น  ส่งผลใหด้้านรับมรสุมมฝีนชุกหนาแน่นกับจะมีฝน
หนักถงึหนกัมากหลายพื้นที่ และมีน้ําท่วมฉับพลันในบางพื้นที่     
เดือนสิงหาคมและกันยายน  มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟกิเหนอืด้านตะวันตก และจะ
เคล่ือนเข้ามาใกล้ หรือเคล่ือนผ่านประเทศไทยตอนบน ทําใหป้ระเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนหนักถงึหนักมาก
หลายพื้นที่ และมีน้ําท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุน
เขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวทิยาไว้ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 กรมอุตุนิ ยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  



 
รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

        

 

ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 
 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

ภาค  กรกฎาคม สิงหาคม กัยายน 
 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
150-200 

 
220-270 

 
210-260 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
180-230 

 
230-280 

 
230-280 

 
กลาง 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
140-180 

 
180-220 

 
250-300 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
250-300 

 
300-350 

 
320-370 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
90-130 

 
110-140 

 
130-170 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 23-25 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
300-350 

 
350-400 

 
400-450 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
140-180 

 
160-200 

 
250-300 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

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

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

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

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

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

 
ศูนย์ภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 


