
 
                                                      การคาดหมายลกัษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                         เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ.2553 

                                                         ออกประกาศ วันที่  28  เมษายน พ.ศ.2553               

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 
ประเทศ
ไทย
ตอนบน 

เปนชวงเปล่ียนฤดูจากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน  

ในระยะตนเดือนลักษณะอากาศจะ

แปรปรวน     โดยจะเร่ิมมีฝนมากขึ้นแต

ไมตอเนื่อง จากนั้นในชวงกลางและ

ปลายเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะเร่ิม

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอาวไทย  ประกอบกับอาจมีรอง

ความกดอากาศตํ่าพาดผานภาคกลาง

และภาคตะวันออก ทําใหมีฝนตกเพิ่มขึ้น

อาจมีฝนหนักถึงหนักมากไดบางพ้ืนที่  

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ยังอยูในชวงตนฤดูฝน ในระยะครึ่งแรก

ของเดือนรองความกดอากาศตํ่าจะเล่ือน

ขึ้นไปพาดผานภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตจะพัดปกคลุมทะเล     

อันดามัน  ประเทศไทยและอาวไทย ซึ่งจะ

ทําใหบริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึง

หนักมากบางพื้นที่ จากนั้นรองความกด

อากาศตํ่าจะเล่ือนขึ้นไปพาดผาน 

ประเทศจีนตอนใต และมรสุมตะวันตก

เฉียงใตที่พัดปกคลุมจะออนกําลังลง ซึ่ง

จะทําใหบริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง 

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

จะอยูในชวงกลางฤดูฝน รองความกด

อากาศตํ่าจะพาดผานประเทศจีนตอนใต 

และมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงมี   

กําลังออน ทําใหปริมาณและการกระจาย

ของฝนยังคงนอย   ประมาณครึ่งหลัง

ของเดือนรองความกดอากาศตํ่าจะเล่ือน

ลงมาพาดผานตอนบนของภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเล     

อันดามัน  ประเทศไทยและอาวไทยจะมี

กําลังแรงขึ้น   ทําใหปริมาณและการ

กระจายของฝนเพ่ิมขึ้น 

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต ภาคใตจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะฝง

ตะวันตก  จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

บางพื้นที่    สําหรับคล่ืนลมในอาวไทยจะ

มีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร    สวนทะเล

อันดามันจะมีคล่ืนสูง 1- 2 เมตร 

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนมากกวาฝง

ตะวันออก เนื่องจากเปนดานรับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต  โดยจะมีฝนตกหนักถึง

หนักมากบางพื้นที่ สวนมากในระยะคร่ึง

แรกของเดือน   

สําหรับคล่ืนลมในอาวไทยและทะเลอันดา

มันมีคล่ืนสูง 1 - 2 เมตร   

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเล 

อันดามัน  ภาคใตและอาวไทยจะมีกําลัง

แรงขึ้นในคร่ึงหลังของเดือน ทําใหมีฝน

เพิ่มขึ้น และภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝน

มากกวาฝงตะวันออก  

ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร และ

ทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 2 เมตร  

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

หมายเหต : เดือนพฤษภาคม อยูในชวงเปล่ียนจากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  อาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากอตัว

ขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไซโคลน   แลวมีแนวโนมการเคล่ือนตัวทางทิศเหนือคอนไปทางตะวันออก

เขาใกลประเทศไทยดานตะวันตก ซึ่งจะทําใหภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคใตมีฝนเพิ่มมากขึ้น 

เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม อาจมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และอาจเคล่ือนตัวผาน

ประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใตได  ซึ่งจะทําใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น เปน

ผลใหบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝงภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก อาจเกิดน้ําทวม

ฉับพลัน น้ําปาไหลหลากบางพื้นที่  รวมทั้งคล่ืนลมจะมีกําลังแรงขึ้นจึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือน

จากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

 
 

 

 
      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  

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



 

รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี้ 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค  พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 34-36 32-34 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 23-25 

ฝน(มม.) 130-180 120-150 150-200 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

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

ฝน(มม.) 140-170 160-210 180-230 

 
กลาง 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 25-27 25-27 24-26 

ฝน(มม.) 140-180 130-160 140-160 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

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

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

ฝน(มม.) 200-240 220-320 240-310 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

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

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 23-25 

ฝน(มม.) 110-160 100-130 100-130 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

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

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

ฝน(มม.) 270-340 280-360 300-390 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

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

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

ฝน(มม.) 170-220 120-170 130-180 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกต ิ
 

ภาค พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

เหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 

กลาง ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ใตฝงตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ใตฝงตะวันตก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

 
 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

เหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 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 

เมษายน พ.ศ.2553 


