
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                             เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555                     

                                                           ออกประกาศ วันท่ี  25  พฤษภาคม พ.ศ.2555  

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

ประเทศไทยตอนบน เดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะมีกําลังค่อนข้างแรง
เป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงต้นและกลางเดือน ประกอบกับจะมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ส่งผลให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดช่วง กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ 
ส่วนมากบริเวณภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง  จากน้ันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึง
กลางเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนลง และร่องความกดอากาศต่ําจะเลื่อนขึ้นไป
พาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงใน
บางพ้ืนที่ ทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําในด้านการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่แล้งซ้ําซากนอกเขตเขตชลประทาน สําหรับ
ในช่วงคร่ึงหลังของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะกลับมามีกําลัง
แรงขึ้น โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะๆ กับร่องความกดอากาศตํ่าจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิด
สภาวะน้ําท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากรวมท้ังนํ้าล้นตลิ่งในบางพ้ืนที ่

ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเ้คยีงค่าปกติ 

ภาตใต้ ในช่วงต้นและกลางเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ และจะมี
กําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมโดยตรง กับ
จะมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่และหนักมากบางพ้ืนที่ รวมทั้งคลื่นลมในทะเลจะมีกําลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันจะ
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในช่วงที่มรสุมมีกําลังแรงจะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 - 2 เมตร จากน้ันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
จะมีกําลังอ่อนลง ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง สําหรับในช่วงคร่ึงหลังของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะๆ ส่งผลใหบ้ริเวณภาคใต้มีฝน
ฝนตกชุกเพ่ิมมากขึ้น 

ปริมาณฝนรวมจะต่ํากว่าคา่ปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย     
  

                                             
 
 

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อน
ตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้  ซึ่งจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย
มีกําลังแรงขึ้น เป็นผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
เดือนสิงหาคม มีโอกาสสูงทีพ่ายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก จะเคลื่อนเข้ามาใกล้
หรือเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือของประเทศไทย จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย   
 

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ือสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



 
รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังน้ี 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

 

ภาค  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
140 - 180 

 
160 - 200 

 
200 - 250 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
190 - 240 

 
180 - 230 

 
230 - 280 

 
กลาง 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
120 - 160 

 
130 - 170 

 
160 - 200 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
250 - 300 

 
230 - 280 

 
270 - 320 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
100-140 

 
90-130 

 
90-130 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
300 - 350 

 
280 - 330 

 
330 - 380 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
140 - 180 

 
140 - 180 

 
160 - 200 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 

 

ภาค มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

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

 
 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

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

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

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 
- 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 
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 


