
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                             เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2555                      

                                                           ออกประกาศ วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555  

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

ประเทศไทยตอนบน ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน รอ่งความกดอากาศตํ่าจะพาดผ่านบริเวณประเทศไทย
ตอนบนเกือบตลอดช่วง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย จะมีกําลังแรงและต่อเน่ือง ทําให้
บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิดสภาวะนํ้าท่วม
ฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลาก รวมทั้งนํ้าล้นตลิ่งในหลายจังหวัด หลังจากน้ัน ในช่วงต้นเดือนตุลาคมลักษณะอากาศจะ
แปรปรวน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผล่งมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือเป็นระยะ ๆ ในช่วงกลางและปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะทําใหป้ริมาณและการกระจายของฝนลดลง และเริ่ม
จะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย   

ภาคใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีกําลังแรง
และต่อเน่ือง ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นกับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่  โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก 
และสภาวะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก รวมทั้งนํ้าล้นตลิ่งในบางจังหวัด สําหรับทะเลใน
อ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร จากน้ัน มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันและภาคใต้ จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีกําลัง
ค่อนข้างแรงและต่อเน่ืองในช่วงปลายเดือน ประกอบกับจะมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน
เกือบตลอดช่วง ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกกับจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก สําหรับ
ทะเลในอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร   

ปริมาณฝนรวมจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงถึงตํ่ากว่าค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ
เล็กน้อย     

  

 
 
 
 
 

*** ข้อควรระวัง *** 
 

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

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ือสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



 
รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังน้ี 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

 

ภาค  สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
200 - 250 

 
190 - 240 

 
100 - 140 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 23-25 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
230 - 280 

 
220 - 270 

 
90 - 130 

 
กลาง 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
160 - 200 

 
240 - 290 

 
170 - 210 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 24-26 23-25 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
270 - 320 

 
300 - 350 

 
200 - 250 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
110-150 

 
110-150 

 
210-260 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
380 - 430 

 
420 - 470 

 
310 - 360 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
160 - 200 

 
260 - 310 

 
190 - 240 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 

 

ภาค สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
ใต้ฝ่ังตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงถึง 

ต่ํากว่าค่าปกติ 
ใกล้เคียงถึง 

ต่ํากว่าค่าปกติ 
ใต้ฝ่ังตะวันตก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงถึง 

ต่ํากว่าค่าปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ

 
 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

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 ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 
- 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 
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 


