
 

                                                             การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                                 เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ.2554                    

                                                               ออกประกาศ วันท่ี  26  เมษายน พ.ศ.2554  

                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  

ประเทศไทยตอนบน เดือนพฤษภาคมเริ่มเข้าฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยในบางวันจะมีอากาศร้อนอบ
อ้าวสลับกับจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลกูเห็บตกได้ในบางพ้ืนที่ และในช่วงน้ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จะพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ ประกอบกับบางช่วงจะปรากฏร่องความกด
อากาศตํ่าพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และจะพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณเดือน
มิถุนายน ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพ่ิมขึ้นและมฝีนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางวัน แต่การกระจายของฝนใน
ระยะแรกจะยังไม่ต่อเน่ือง ส่วนประมาณคร่ึงหลังเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ร่องความกดอากาศตํ่าจะเลื่อนขึ้น
ไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังอ่อนลง ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝน
ลดลง อาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพ้ืนที่ ทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้าอุปโภคและบริโภค ส่งผลต่อด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่แล้งซ้ําซากบริเวณประเทศไทยตอนบน และในบางช่วงของครึ่งหลังเดือนกรกฎาคม ร่องความกด
อากาศตํ่าที่พาดผ่านประเทศจีนตอนใต้จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ปริมาณและการกระจายของ
ฝนเพ่ิมมากขึ้นอีกคร้ัง 

ปริมาณฝนรวมจะตํ่ากว่าคา่ปกติเล็กน้อย  ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กนอ้ย 

ภาตใต้      มรสมุตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมภาคใต้ตลอดช่วง โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ  ทําให้
ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีฝนเพ่ิมขึ้นและมฝีนหนักถึงหนักมากได้
ในช่วงดังกล่าว  สําหรับคลืน่ลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในช่วงที่มรสุมมีกําลังแรงจะมี
คลื่นสูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร  

  ปริมาณฝนรวมจะต่ํากว่าคา่ปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กนอ้ย  

 
 

*** ขอควรระวัง *** 
เดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งจะทวีกําลังแรงขึ้น
เป็นพายุไซโคลน และมแีนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ด้านตะวันตกของ 
ประเทศไทย สง่ผลให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้น  
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อน
ตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ทาํให้มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลัง
แรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมฝีนตกเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 

 
 
 

                 กรมอุตุนิ ยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  



รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

        

 

ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ฝนฟ้าคะนองบางพ้ืนที่ 
 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ 

 

ภาค  พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 

150-200 
 

130-170 
 

150-200 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 

160-210 
 

180-230 
 

180-230 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 33-35 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 25-27 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
110-150 

 
100-140 

 
130-160 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 32-34 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 25-27 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
150-220 

 
210-280 

 
240-300 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
100-130 

 
90-130 

 
80-120 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
240-300 

 
250-310 

 
260-320 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 33-35 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 25-27 25-27 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
160-200 

 
120-160 

 
130-180 



คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ
กลาง ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ
ใต้ฝ่ังตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ใต้ฝ่ังตะวันตก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

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

 
หมายเหตุ - ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 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 

 


