
 

                                                             การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                                 เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2554                    

                                                               ออกประกาศ วันท่ี  24  สิงหาคม พ.ศ.2554  

                                    

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

ประเทศไทยตอนบน ในเดือนกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย โดยจะมีกําลังแรงเป็น
ระยะ  ๆ ประกอบกับร่องความกดอากาศตํ่าจะพาดผ่านบริเวณภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ
ภาคตะวันออก ทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิดนํ้าท่วม
ฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากในหลายจังหวัด จากน้ันในเดือนตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่ม
แผ่ลงมาปกคลมุภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วง ๆ ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง และ
เริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าเป็นบางช่วง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับ
เดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้น
และต่อเน่ืองมากข้ึน ทําให้อุณหภูมิลดลง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกับมี
หมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า สําหรับบริเวณ
เทือกเขา ยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   

 ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าคา่ปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะตํ่ากว่าค่าปกติเล็กนอ้ย 

ภาตใต้ ในช่วงเดือนกันยายนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย
โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ ทําให้ภาคใต้มีฝนตกชุกและมีฝนหนักถงึหนักมากบางพ้ืนที่ ส่วนมากด้านฝั่งตะวันตก 
โดยคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในช่วงที่มรสุมมีกําลังแรงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วน
ทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร จากน้ันในช่วงต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม จะเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีกําลัง
แรงเป็นระยะ ๆ ประกอบกับร่องความกดอากาศตํ่าจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและตอนกลางตามลําดับ ทําให้ภาคใต้
ยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออก สําหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในช่วงทีม่รสุมมีกําลังแรงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-2 เมตร 

  ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเ้คียงกับคา่ปกติ    
 

*** ข้อควรระวัง *** 
 

เดือนกันยายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคล่ือนเข้ามาใกล้ หรือเคล่ือนผ่านประเทศไทยในแนวภาคตะวันออก 
เฉียงเหนอืตอนล่างและภาคกลาง  ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กบัจะมีฝนหนักถงึหนักมากหลายพื้นที่ และมี
น้ําท่วมฉับพลันในบางพื้นที่  จงึขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตรอ้นจากกรม
อุตุนิยมวทิยาไวด้้วย 
เดือนตุลาคม  มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคล่ือนเข้ามาใกล้ หรือเคล่ือนผ่านประเทศไทยในแนวภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมฝีนตกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดน้ําทว่มฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที ่
เดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคล่ือนเข้าสู่ภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและ
อาจเกดิน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่ได้ รวมทัง้คล่ืนลมจะมีกําลังแรงขึ้น  
 

 

                 กรมอุตุนิ ยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  



 

รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

        

 

ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 
 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

 

ภาค  กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 21-23 18-20 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
200-250 

 
120-160 

 
10-30 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 21-23 18-20 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
230-280 

 
110-150 

 
5-20 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 20-22 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
250-300 

 
180-230 

 
20-40 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 30-32 30-32 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 21-23 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
340-390 

 
220-270 

 
40-70 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 22-24 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
130-170 

 
220-270 

 
330-380 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
400-450 

 
320-370 

 
170-220 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 21-23 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
270-320 

 
200-250 

 
30-50 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

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

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

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

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

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 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 

 


