
 

                                                             การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                                 เดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ.2554 

                                                               ออกประกาศ วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2554                           

                                                                                                                      
 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  

ประเทศไทยตอนบน ในช่วงเดือนเมษายนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม อยู่ในช่วงปลายฤดูร้อน ลักษณะ
อากาศยังคงมีความแปรปรวน โดยในบางช่วงจะมีหย่อมความกดอากาศตํ่าเน่ืองจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าว และในบางพ้ืนที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุดอาจสูง
ถึง 40-42 องศาเซลเซียส แต่ในบางช่วงยังคงมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับจะมีแนวพัดสอบของลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่ง
จะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้ในบางพ้ืนที่ จากน้ันจะอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน จะมีฝนตก
เป็นระยะ ๆ มากขึ้นและมีฝนตกหนักถงึหนักมากได้ในบางวัน เน่ืองจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุม
ประเทศไทย โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ ประกอบกับจะมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านบริเวณประเทศไทย
ตอนบน จนถึงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน ร่องความกดอากาศตํ่าจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ทําให้
ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง  

ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะคร่ึงแรกของช่วง อุณหภูมิเฉลี่ยจะตํ่ากว่าค่าปกตเิล็กน้อย 
 

ภาตใต้ ในระยะแรกภาคใต้ทัง้สองฝั่งจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ถึงกระจายกับมีฝนหนักบางพ้ืนที่ จากน้ัน
ประมาณปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมภาคใต้ และจะมีกําลังแรงเป็นระยะๆ 
ทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพ่ิมมากขึ้นและจะมฝีนหนักถึงหนักมากได้ในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก คลื่นลม
ในทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และในช่วงที่มรสุมมีกําลัง
แรงทะเลอันดามันจะมีคลื่นสงู 2-4 เมตร  

  ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าคา่ปกติเล็กน้อย อุณหภูมิเฉลีย่จะตํ่ากว่าคา่ปกติเล็กน้อย  
 
 

*** ขอควรระวัง *** 
เดือนเมษายน มักเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นบ่อยคร้ัง โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
ในบางพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้ และในช่วงปลายเดือน
เมษายนต่อเนือ่งเดือนพฤษภาคม จะมีหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจ
ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และมแีนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ด้าน
ตะวันตกของประเทศไทย ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้น เดือนมิถุนายน อาจมีพายุ
หมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสูท่ะเลจีนใต้ 
ทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝน
ตกเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 

   
 
 

 

                 กรมอุตุนิ ยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  



 
รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

        

 

ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ฝนฟ้าคะนองบางพ้ืนที่ 
 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ 

ภาค  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 21-23 23-25 23-25 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
60-100 

 

170-220 
 

140-170 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
80-110 

 

170-220 
 

170-220 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
80-120 

 
150-200 

 
130-170 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 32-34 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
90-130 

 
220-270 

 
230-280 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
80-110 

 
130-170 

 
100-130 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
150-200 

 
310-360 

 
290-350 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
90-120 

 
170-220 

 
130-170 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

เหนือ สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉยีงเหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ใต้ฝ่ังตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ใต้ฝ่ังตะวันตก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
 
 
 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

เหนือ ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ใต้ฝ่ังตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
ใต้ฝ่ังตะวันตก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
 
 
หมายเหตุ -  ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) 

-  การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
   จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
-  คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2554 
-  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 

 


