
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                             เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2556                         

                                                            ออกประกาศ วนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
ลักษณะอากาศทั่วไป 

ประเทศไทยตอนบน ในระยะต้นและกลางเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน 
ประเทศไทยและอ่าวไทย ซึง่จะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นช่วงๆ กับจะมีรอ่งมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน
ในบางช่วง ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกเกือบตลอดช่วง โดยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที ่
รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยบริเวณภาคตะวันออกจะมีกําลังค่อนข้างแรง ความสูงของคลื่นประมาณ 2–3 เมตรใน
บางช่วง  จากนั้นประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลง และร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต ้
ทําให้มีฝนลดลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ ทําให้เกดิการขาดแคลนน้ําด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ส่วนช่วงครึ่งหลงัของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสงิหาคม มรสมุตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย แต่จะมีกําลงัแรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับร่องมรสุมจะ
เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหป้ระเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น 
โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมฝีนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้ง
น้ําล้นตลิ่งในหลายพื้นที่  

  ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงถึงสูงกว่าคา่ปกติเล็กน้อย สว่นอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าคา่ปกติ  

ภาคใต ้ ในระยะต้นและกลางเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ โดยจะมี
กําลังค่อนข้างแรงเป็นช่วงๆ ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนัก
หลายพื้นที่และหนักมากบางพ้ืนที่ สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังค่อนข้างแรง ความสูงของคลื่นประมาณ 
2–3 เมตรในบางช่วง ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร จากนั้นประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึง
กลางเดือนกรกฎาคม มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนลง ทําให้ปรมิาณและการกระจายของฝนจะ
ลดลง ส่วนช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสงิหาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
และภาคใต้ แต่จะมีกําลังแรงเป็นส่วนใหญ ่ ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก จะมีฝน
เกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งได้  

ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเ้คยีงค่าปกติ 
  

 

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมทุรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อน
ตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งจะส่งผลใหม้รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย
มีกําลังแรงขึ้น ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก   

เดือนสิงหาคม จะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมทุรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ และมีโอกาสสูงที่
จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมี
ฝนหนักถึงหนกัมากหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนั น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอให้
ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการสื่ อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



 

รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น 

 
ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพื้นที่ 

 

ภาค  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
140  - 180 

 
150  - 190 

 
200  - 250 

 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
190  - 240 

 
190  - 240 

 
240  - 290 

 
กลาง 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
130  - 170 

 
140 - 180 

 
160  - 200 

ตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
240  – 290 

 
240  – 290 

 
280  – 330 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
90  - 130 

 
90  - 130 

 
100  - 140 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
280  - 330 

 
300  - 400 

 
350  - 450 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
130  - 170 

 
150  - 190 

 
190  - 240 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

เหนือ สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ 
กลาง สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออก สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝั่งตะวันตก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กลาง ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันตก ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกติ 

 
หมายเหตุ - ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 
- 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 กระทรวงเทคโนโลยีส่ารสนเทศและการสื่อสาร 


