
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                             เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ.2556                        

                                                            ออกประกาศ วนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556  

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

ประเทศไทยตอนบน ในระยะครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนมากจะมีกําลงัอ่อน ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ 
ลักษณะดังกลา่วทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ทําให้
เกิดการขาดแคลนน้ําด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ต่อจากนัน้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ  กับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผา่นบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ทําใหป้ระเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมฝีนตกหนักถึงหนัก
มากในหลายพืน้ที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งในหลายพื้นที่  

  ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่จะใกลเ้คียงค่าปกติ    

ภาคใต ้ประมาณครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนเป็นส่วนใหญ ่ทําให้
ปริมาณและการกระจายของฝนยังไม่มากนัก จากนัน้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต ้
จะมีกําลังแรงขึ้น โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ  ทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก จะมี
ฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนั น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้าํล้น
ตลิ่งได้  

ปริมาณฝนรวมจะต่ํากว่าคา่ปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกต ิ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนกรกฎาคม จะมีพายุหมนุเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศ
ฟิลิปปินส์ลงสูท่ะเลจีนใต้ได้ ก่อนเคลื่อนตัวผ่านอ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้หรือตอนบนของ
ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่นกับจะมีฝนหนกั
ถึงหนักมากหลายพื้นที ่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย  

เดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ 
และมีโอกาสสงูที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะสง่ผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชกุ
หนาแน่น กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ก่อให้เกดิน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ําล้นตลิ่งในหลาย
พ้ืนที่ จึงขอใหป้ระชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการสื่ อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



 

รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น 

 
ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพื้นที่ 

 

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

 
เหนือ 

ปริมาณฝน (มม.)  
150  - 190 

 
200  - 250 

 
190  - 240 

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

 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ปริมาณฝน (มม.)  
190  - 240 

 
240  - 290 

 
220  - 270 

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

 
กลาง 

ปริมาณฝน (มม.)  
140 - 180 

 
160  - 200 

 
230  - 280 

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

ตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง ปริมาณฝน (มม.) 

 
250  – 300 

 
280  – 330 

 
300  – 400 

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

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ปริมาณฝน (มม.)  
90  - 130 

 
90  - 130 

 
120  - 160 

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

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 
ปริมาณฝน (มม.)  

300  - 400 
 

300  - 400 
 

350  - 450 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 24-26 24-26 กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ปริมาณฝน (มม.)  
150  - 190 

 
190  - 240 

 
300  - 400 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

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

ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

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

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กลาง ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ สูงกว่าคา่ปกต ิ

ใต้ฝั่งตะวันตก ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ สูงกว่าคา่ปกต ิ

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกล้เคียงค่าปกติ สูงกว่าคา่ปกต ิ ใกล้เคียงค่าปกติ 

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

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ีโทร.02-3989929/ โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ี www.tmd.go.th หรือ www.weather.go.th   

 
ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีส่ารสนเทศและการสื่อสาร 


