
 

                                                             การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                                 เดือนสิงหาาคมถึงตุลาคม พ.ศ.2554                       

                                                               ออกประกาศ วันท่ี  26  กรกฎาคม พ.ศ.2554  

                                    

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

ประเทศไทยตอนบน ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนร่องความกดอากาศตํ่าที่พาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ จะ
เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและจะ
มีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ ทําให้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมฝีนหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ ก่อให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน
และน้ําป่าไหลหลากในหลายจังหวัด จากน้ันในเดือนตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผล่ง
มาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง  และเริ่ม
จะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าคา่ปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเ้คยีงกับค่าปกติ 

 

ภาตใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย
โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ ลกัษณะดังกล่าวทําให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันตก อาจก่อให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลนัและนํ้าป่าไหลหลาก สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันใน
เดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในช่วงที่มรสุมมีกําลังแรงจะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ส่วน
ทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร  ในช่วงเดือนตุลาคมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ กับจะมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี
ปริมาณและการกระจายของฝนมากขึ้น 

  ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าคา่ปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเ้คยีงกับค่าปกติ  

 

*** ข้อควรระวัง *** 
 

เดือนสิงหาคมและกันยายน  มีโอกาสสูงทีพ่ายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และจะ
เคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนหนักถึง
หนักมากหลายพ้ืนที่ และมีนํ้าท่วมฉับพลันในบางพ้ืนที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือน
เรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
เดือนตุลาคม  มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้/หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยในแนวภาค
ตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตามลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพ่ิมขึ้นและอาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน  
นํ้าป่าไหลหลากในบางพื้นที่ 
 

 
 
 
 

                 กรมอุตุนิ ยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  



 
รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

        

 

ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 
 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

ภาค  สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 21-23 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
200-250 

 
180-230 

 
120-160 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 23-25 22-24 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
230-280 

 
210-260 

 
110-150 

 
กลาง 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
180-220 

 
250-300 

 
180-230 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
320-370 

 
340-390 

 
220-270 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
120-160 

 
140-180 

 
220-270 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 30-32 30-32 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
400-450 

 
430-480 

 
300-350 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
170-210 

 
270-320 

 
200-250 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

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

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

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

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

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

 
ศูนย์ภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 


