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การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2554      
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ลักษณะอากาศทั่วไป 

ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้คาดว่า จะเร่ิมประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยในระยะแรกบริเวณความกดอากาศ

สูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ ทําให้มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าว  ประมาณกลางเดือน

มีนาคมถึงเมษายน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และในบางช่วงจะมีแนวพัดสอบ

ของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีอากาศร้อน กับอากาศร้อนจัดในบางวัน ส่วนมากอยู่

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สลับกับมีฝนตกลงมา ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ ฤดูร้อนจะสิ้นสุด

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป 

ฤดูร้อนปีนี้คาดว่า อากาศจะร้อนน้อยกว่าปีท่ีแล้ว โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะตํ่ากว่าปี 2553 และปริมาณฝนจะ

มากกว่าค่าปกติเล็กน้อย อย่างไรก็ตามจะมีบางพ้ืนท่ีท่ีมีฝนน้อย ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีแล้งซํ้าซากบริเวณ

ประเทศไทยตอนบน อาจต้องประสบกับการขาดแคลนน้ํา ท้ังทางด้านอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม  ประชาชนจึงควรประหยัดการใช้

น้ํา และควรใช้น้ําให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอควรระวัง 

พายุฤดูรอน  ในชวงฤดูรอนจะมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้นไดบอยคร้ัง โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งมักจะ
เกิดบริเวณประเทศไทยตอนบน  โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและบางครั้งจะมีลูกเห็บตกลงมา  ซึ่งเปนอันตราย
ตอชีวิต ทรัพยสิน ส่ิงปลูกสราง ตลอดจนทําความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตรได 

อัคคีภัยและไฟปา   ในชวงนี้ลักษณะอากาศจะเอื้ออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาไดงาย  ประชาชนจึงควร
ระมัดระวังการใชเช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไวดวย 

พายุไซโคลน  ในชวง  ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม   อาจมีพายุไซโคลนกอตัวขึ้นในทะเลอันดามัน 
และเคล่ือนตัวเขามาใกลชายฝงหรือเคล่ือนเขาสูประเทศพมา ซึ่งจะสงผลใหดานตะวันตกของประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น  
อาจกอใหเกิดสภาวะนํ้าทวมฉับพลันในที่ราบลุมบางพื้นที่ได 

 
                 กรมอุตุนิยมวิทยา 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 



  

 
รายละเอียดการคาดหมายสภาพอากาศ  อุณหภูมิสูงสุด และปริมาณฝนตามภาคต่าง ๆ 

 

ภาค สภาพอากาศ อุณหภูมิสูงสุด 

เหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อากาศร้อน กับมีอากาศร้อนจัดในบางวัน ส่วนมาก

ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน  

แต่ในบางช่วงจะมีฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อน 

ลงได้  โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพ้ืนท่ี กับมีลม

กระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพ้ืนท่ี  

40 - 42  ํ ซ. บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

ลําปาง ลําพูน น่าน  แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ อุดรธานี กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร ขอนแก่น 

ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร  

กลางและตะวันออก

รวมทั้งชายฝ่ัง 

อากาศร้อน กับมีอากาศร้อนจัดในบางวัน ส่วนมาก

ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน  

แต่ในบางช่วงจะมีฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อน

ลงได้  โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพ้ืนท่ี กับมีลม

กระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพ้ืนท่ี 

40 - 41  ํ ซ. บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี 

กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

ใต้ อากาศร้อน    กับมีฝนเป็นแห่ง ๆ สําหรับภาคใต้

ฝั่งตะวันตกช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

จะมีฝนเพิ่มมากข้ึน   

คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 

1 – 2 เมตร 

36 - 38   ํ ซ. โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ระนอง ตรังและสตูล 

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

อากาศร้อน และช่วงท่ีมีอากาศร้อนส่วนมากจะอยู่

ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน   

แต่ในบางช่วงจะมีฝนตกลงมา ช่วยคลายความร้อน

ลงได้   โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพ้ืนท่ี กับมี

ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพ้ืนท่ี 

36 - 38   ํ ซ. 

       
หมายเหตุ   

- การคาดหมายน้ีเป็นการคาดระยะนาน ใช้วิธีทางสถิติ และวิเคราะห์จากแบบจําลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้  
- ปรับปรุงการคาดหมายครั้งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2553 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน / รายฤดู ได้ท่ีโทร. 02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/ รายฤดูได้ท่ี  www.tmd.go.th      

- อุณหภูมิ 35.0-39.9   ํ ซ. อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อน 
- อุณหภูมิตั้งแต่ 40.0   ํ ซ. ข้ึนไป อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจัด 

 
ศูนย์ภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
 



  
 
 

การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (   ํซ.) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2554 
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  2554 

             

ภาค 
ครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม 

คาดหมายปี 2554 สถิติปี 2553 คาดหมายปี 2554 สถิติปี 2553 คาดหมายปี 2554 สถิติปี 2553 คาดหมายปี 2554 สถิติปี 2553 

เหนือ 32-34 34.6 34-36 35.8 35-37 38.8 34-36 38.3 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32-34 33.8 33-35 35.9 34-36 37.9 33-35 37.3 

กลาง 32-34 34.8 33-35 35.6 34-36 37.3 33-35 37.4 

ตะวันออก 32-34 33.8 32-34 34.7 33-35 35.3 32-34 35.6 

ใต้ฝั่งตะวันออก 30-32 33.6 31-33 34.2 32-34 35.4 32-34 35.9 

ใต้ฝั่งตะวันตก 32-34 34.7 32-34 35.1 32-34 35.1 31-33 35.0 

กรุงเทพมหานคร 32-34 34.0 33-35 35.0 33-35 36.2 33-35 36.1 

 
หมายเหตุ   1. การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้บ้าง จึงควรติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป 

    2. ปรับปรุงการคาดหมายครั้งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
          
 
 

 
 

 
    
 



  
 
                       

              สถิติอุณหภูมิสูงที่สุด (   ํ ซ.) เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  2553 
 

                  กุมภาพันธ์                   มีนาคม               เมษายน                  พฤษภาคม 
ภาค สูงที่สุด  วันที่           ที่ สูงที่สุด  วันที่           ที่ สูงที่สุด  วันที่           ที่ สูงที่สุด  วันที่           ที่ 

เหนือ  38.4   27 อ.เมือง   
จ.ตาก 

 42.2   25 อ.เมือง 
จ.เพชรบูรณ์ 

 43.5     8 อ.เมือง   
จ.ตาก 

 44.0    15 อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 39.1   27 สอท.นางรอง 
จ.บุรีรัมย์ 

 40.6   25 อ.เมือง   
จ.ชัยภูมิ 

 42.4     6 อ.เมือง 
จ.เลย 

 42.3     9 
     

สอท.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธุ์ 

กลาง  38.9   27 สอท.บัวชุม  
อ.ชัยบาดาล 
จ.ลพบุรี 

 41.3   25 อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี 

 43.0     8 อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี 

 42.4   9,14 อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 

ตะวันออก  38.7   26 
 
  28 

อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 
สอท.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี 

 40.0   14 
 
  25 

สอท.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี 
สกษ.ฉะเชิงเทรา 
อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา 

 40.5 22,23 อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 

 40.0     9 
 
   11 

อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 
สอท.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี 

ใต้ฝั่งตะวันออก  38.9   25 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  38.8     6 อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎร์ธานี 

 39.8    12 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  40.2    10 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ใต้ฝั่งตะวันตก 
 

 37.3   24 อ.เมือง 
จ.ตรัง 

  38.6   25 อ.เมือง    
จ.ตรัง 

 38.3     9 อ.เมือง    
จ.ตรัง 

 37.7    15 ท่าอากาศยานภูเก็ต 
อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 

ทั้งประเทศ  39.1   27 อ.นางรอง 
จ.บุรีรัมย์ 

 42.2   25 อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ 

 43.5    25 อ.เมือง   
จ.ตาก 

 44.0    15 อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน 

กรุงเทพมหานคร  36.9   26 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์  เขตคลองเตย 

  38.1     5 กรมอุตุนิยมวิทยา 
เขตบางนา 

 39.0 13,14 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์  เขตคลองเตย 

  39.7    10 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 
สิริกิติ์  เขตคลองเตย 

หมายเหตุ :   สกษ. หมายถึง สถานีอากาศเกษตร ,  สอท. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก  และ สนง. หมายถึง สํานักงาน  



  

เชียงราย 
แมฮองสอน พะเยา 

เชียงใหม 

ลําพูน 
อตรดิตถ 

พิษณุโลก 

กําแพงเพช

ตาก 

นาน  
 

สโขทัย 

พิจิตร 

นครสวรรค  

ชัยนาท 

กาญจนบรี สพรรณบรี 

ลพบรี 

กรงเทพ

อุทัยธานี  

สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 

สมทรสงคราม
ราชบุรี  

สระบุรี  
อยุธยา  ปทุมธานี 

สิงหบุรี  

อางทอง 

นครปฐม   

เพชรบูรณ  

การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน  
(กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

และจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2554 

ภาคเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในเดือน มี.ค.และ เม.ย.53 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 32-34 
 

 

มีนาคม 34-36 
 

เมษายน 35-37 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในเดือน มี.ค.และ เม.ย.53 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 32-34 
 

 

มีนาคม 33-35 
 

เมษายน 34-36 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 33-35 
 

    ภาคกลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในเดือน มี.ค.และ เม.ย.53 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 32-34 
 

 

มีนาคม 33-35 
 

เมษายน 34-36 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 33-35 
 

 

 
มีเมฆบางส่วน 

 
ฝนฟ้าคะนองบางพ้ืนท่ี 

 
ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 

 
ฝนฟ้าคะนองกระจาย 

 อากาศร้อนจัด อุณหภูมิ  ต้ังแต่  40.0 °ซ.                       อากาศร้อน  อุณหภูมิ  35.0 – 39.9 °ซ. 
 
 

 

หนองคาย 

นครพนม 
สกลนคร 

มุกดาหาร 

เลย 

ขอนแกน 

รอยเอ็ด 

อุบลราชธาน ี 

สุรินทร 

อุดรธานี 

ชัยภูมิ  

นครราชสีมา 
บุรีรัมย 

หนองบัวลําภู  

กาฬสินธุ  

ยโสธร อํานาจเจริญ 

ศรีสะเกษ 

มหาสารคาม 

ลําปาง แพร 



  

ชลบุรี  

ระยอง จันทบุรี  

ปราจีนบรี 
นครนายก  

สระแกว ฉะเชิงเทรา 

ตราด  

 การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน  
(กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

และจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2554 

ภาคตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.)  /  ฝน จังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในเดือน มี.ค.และ เม.ย.52 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 32-34 
 

 

มีนาคม 32-34 
 

เมษายน 33-35 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 32-34 
 

 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

                                      อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.)  /  ฝน 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 30-32 
 

32-34 
 

มีนาคม 31-33 
 

32-34 
 

เมษายน 32-34 
 

32-34 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 32-34 
 

31-33 
 

 
 

 
มีเมฆบางส่วน 

 
ฝนฟ้าคะนองบางพ้ืนท่ี 

 
ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 

 
ฝนฟ้าคะนองกระจาย 

อากาศร้อนจัด อุณหภูมิ  ต้ังแต่  40.0 °ซ.                       อากาศร้อน  อุณหภูมิ  35.0 – 39.9 °ซ. 
 
 

 
 


