
 
                                                      การคาดหมายลกัษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                                เดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ.2553 

                                                          ออกประกาศ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2553                   

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน 
ประเทศ
ไทย
ตอนบน 

อยูในชวงคร่ึงหลังฤดูรอน หยอมความกด

อากาศตํ่าเน่ืองจากความรอนปกคลุม

ประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน   

ทําใหมีอากาศรอนอบอาว โดยจะมี

อากาศรอนจัดในหลายพื้นที่ อุณหภูมิ

สูงสุด 40 - 43° ซ. โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบนของภาคกลางและภาคตะวันออก  

แตในบางชวงจะมีฝนฟาคะนองเปนแหงๆ 

ชวยคลายความรอนลงไปได 

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติ 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

เปนชวงเปล่ียนแปลงฤดูกาล จากฤดูรอน

เขาสูฤดูฝน  ในระยะประมาณครึ่งแรก

ของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน 

โดยจะเร่ิมมีฝนมากขึ้นแตไมตอเนื่อง 

จากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะเร่ิมพัด

ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและ

อาวไทย ประกอบกับอาจมีรองความกด

อากาศตํ่าพาดผานภาคกลางและภาค

ตะวันออก ทําใหมีฝนตกเพิ่มขึ้นและ

ตอเนื่องมากขึ้น  

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

อยูในชวงตนฤดูฝน รองความกดอากาศ

ตํ่าจะเร่ิมเล่ือนขึ้นมาพาดผานภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะ

คร่ึงแรกของเดือน กับมีมรสุมตะวันตก

เฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน  

ประเทศไทยและอาวไทย ซึ่งจะทําให

บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนัก

มากบางพื้นที่ สวนมากในระยะตนและ

กลางเดือน 

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต ภาคใตมีอากาศรอนหลายพื้นที่  โดยจะมี

ฝนฟาคะนองเปนแหง ๆ  สวนคล่ืนลมใน

อาวไทยและทะเลอันดามัน จะมีคล่ืนสูง

ประมาณ 1-2 เมตร   

สําหรับภาคใตฝงตะวันตกปริมาณและ   

การกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น ในชวง

ปลายเดือน รวมท้ังคล่ืนลมในทะเลจะเริ่ม

มีกําลังแรงขึ้น  

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใตจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะฝง

ตะวันตก  จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

บางพื้นที่    สําหรับคล่ืนลมในอาวไทยจะ

มีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร    สวนทะเล

อันดามันจะมีคล่ืนสูง 1- 2 เมตร 

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนมากกวาฝง

ตะวันออก เนื่องจากเปนดานรับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต  โดยจะมีฝนตกหนักถึง

หนักมากบางพื้นที่   สําหรับคล่ืนลมใน

อาวไทยและทะเลอันดามันมีคล่ืนสูง        

1 - 2  เมตร   

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

หมายเหตุ : เดือนเมษายน อยูในชวงฤดูรอน มักจะเกิดพายุฤดูรอนบอยครั้ง โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง พายุลมแรง และลูกเห็บตก

ในบางพื้นที่ อาจกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน และเรือกสวนไรนาได  และในบางชวงอากาศจะแหงมาก อาจจะ

เอื้ออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาได  จึงขอใหระมัดระวังการใชเช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมตางๆ  ในระยะนี้ไวดวย 

เดือนพฤษภาคม อยูในชวงเปล่ียนจากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  อาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากอตัว

ขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไซโคลน   แลวมีแนวโนมการเคล่ือนตัวทางทิศเหนือคอนไปทางตะวันออก

เขาใกลประเทศไทยดานตะวันตก ซึ่งจะทําใหภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคใตมีฝนเพิ่มมากขึ้น 

เดือนมิถุนายน อาจมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และอาจเคล่ือนตัวผานประเทศฟลิปปนส

ลงสูทะเลจีนใตได  ซึ่งจะทําใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น เปนผลใหบริเวณ

ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝงภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก 

 
 

 

 
      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  

กระทรวง เทคโน โลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อ ส า ร  



 

รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี้ 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 37-39 34-36 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

ฝน(มม.) 40-60 130-180 130-170 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 36-38 34-36 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

ฝน(มม.) 50-100 140-170 180-220 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 36-38 34-36 33-35 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 25-27 25-27 25-27 

ฝน(มม.) 40-60 140-180 130-160 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 34-36 33-35 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 25-27 25-27 25-27 

ฝน(มม.) 50-100 200-240 220-320 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 33-35 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

ฝน(มม.) 30-80 110-160 100-130 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 32-34 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

ฝน(มม.) 70-140 230-310 260-310 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 35-37 34-36 33-35 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 25-27 25-27 25-27 

ฝน(มม.) 80-120 170-220 120-170 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกต ิ
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

เหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 
กลาง ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันตก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
 
 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

เหนือ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
กลาง สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
 

หมายเหต ุ -     คาปกติ หมายถึง คาเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 

-      การคาดหมายน้ีเปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    

        จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 

- คาดหมายฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน  2553 

- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่โทร.02-3989929 / โทรสาร 02-3838827  

- ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่ www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th                   
 
 

ศูนยภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

มีนาคม พ.ศ.2553 


