
  
                             การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูรอนของประเทศไทย พ.ศ.2555  

                                         ออกประกาศวันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2555 
                                                          กรมอุตุนิยมวิทยา  4353  ถนนสุขุมวิท  บางนา  กรงุเทพฯ 10260 

 

การคาดหมายลกัษณะอากาศชวงฤดรูอนของประเทศไทย พ.ศ.2555   

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ฤดูรอนของประเทศไทยในปนี้ คาดวา จะเร่ิมปกติประมาณครึ่งหลังของเดอืนกมุภาพันธ โดยในระยะแรกบริเวณ

ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหมีอากาศเย็นในตอนเชา  และมีอากาศหนาวได

บางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ สวนในตอนกลางวันจะมีอากาศรอน   

ประมาณคร่ึงหลังเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน จะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนใน

บางชวง ประกอบกับจะมีแนวพัดสอบของลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพาดผานประเทศไทยตอนบนในบางวัน  ลักษณะดังกลาว

จะทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนอบอาว และอาจมี อากาศรอนจัดไดในบางวัน โดยเฉพาะภาคเหนอื ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคกลาง และในบางชวงจะมีพายฝุนฟาคะนอง ซึ่งจะชวยคลายความรอนลงไปได   

ลักษณะอากาศท่ัวไป 

สําหรับภาตใต

สําหรับฤดูรอนปน้ีคาดวา 

  จะมี

ลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําให บริเวณภาคใตมีฝนบางพื้นที่ถึงเปนแหง ๆ และจะมีอากาศรอนในบางวัน 

คลื่นลมในอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  และในชวงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม มรสุม

ตะวันตกเฉียงใตจะเร่ิมพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทําใหมีฝนตกเพิ่มมากข้ึนโดยเร่ิมจากภาคใตกอน ฤดูรอนจะสิ้นสุด

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และเร่ิมเขาสูฤดูฝนตอไป 

อุณหภูมิเฉลี่ยสวนใหญต่ํากวาคาปกติแตสูงกวาป พ.ศ.2554  สําหรับ ปริมาณฝนจะ

มากกวาคาปกติแตต่ํากวาป พ.ศ. 2554

 

  อยางไรก็ตาม  ในบางพ้ืนที่ปริมาณนํ้าฝนอาจไมเพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะ

พ้ืนที่แลงซ้ําซากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน อาจตองประสบกับการขาด

แคลนนํ้า ทั้งทางดานอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม ประชาชนจึงควรใชนํ้าใหไดประโยชนสูงสุด  

 

+++  ขอควรระวัง  +++ 

พายุฤดูรอน  ในชวงเดือนมีนาคมและเมษายน บริเวณประเทศไทยตอนบนมักจะเกิดพายุฤดูรอนเกิดข้ึนไดบอยครั้ง  

โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและบางครั้งจะมีลูกเห็บตกลงมา  ซึ่งเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน สิ่งปลูกสราง 

ตลอดจนทําความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตรได 

อัคคีภยัและไฟปา ในชวงน้ีลักษณะอากาศจะเอ้ืออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาไดงาย ประชาชนจึงควรระมัดระวัง

การใชเช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไวดวย 

พายุไซโคลน  ในชวง ปลายเดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคม อาจมีพายุหมุนเขตรอนท่ีเรียกวา “พายุไซโคลน” กอตัว

ข้ึนในทะเลอันดามัน และเคลื่อนตัวเขามาใกลชายฝงหรือเคลื่อนเขาสูประเทศพมา ซึ่งจะสงผลใหดานตะวันตกของประเทศไทยมีปริมาณ

ฝนเพ่ิมมากข้ึน อาจกอใหเกิดสภาวะนํ้าทวมฉับพลันในท่ีราบลุมบางพ้ืนท่ีได 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
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รายละเอียดการคาดหมายสภาพอากาศ  อุณหภูมิสูงสุด และปริมาณฝนตามภาคตาง ๆ 
 

ภาค สภาพอากาศ อุณหภูมิสูงสุด 

เหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อากาศรอน กับจะมีอากาศรอนจัดในบางพื้นที่ใน

บางวัน โดยเฉพาะชวงเดือนมีนาคม และเดอืน

เมษายน แตในบางชวงจะมีฝนตกลงมาชวยคลาย

ความรอนลงได โดยจะมีฝนฟาคะนองในหลาย

พื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบาง

พื้นที่  

40 - 42  ํ ซ. โอกาสที่จะมีอากาศรอนจัด

บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําปาง 

ลําพูน แพร อุตรดิตถ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 

เพชรบูรณ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี 

ขอนแกน นครพนม สกลนคร มหาสารคาม 

กาฬสินธุ มุกดาหาร รอยเอ็ด ยโสธร 

อํานาจเจริญ 

กลางและตะวันออก

รวมทั้งชายฝง 

อากาศรอน กับจะมีอากาศรอนจัดบางพื้นที่ในบาง

วัน  โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเดอืนเมษายน แต

ในบางชวงจะมีฝนตกลงมาชวยคลายความรอนลง

ได โดยจะมีฝนฟาคะนองในหลายพื้นที่ กับมีลม

กระโชกแรงและลกูเห็บตกในบางพืน้ที่ 

40 - 42  ํ ซ. โอกาสที่จะมีอากาศรอนจัด

บริเวณจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี  ชัยนาท 

ลพบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และสระแกว 

ใต อากาศรอน กับจะมีฝนบางพื้นที่ถึงเปนแหง ๆ  

สําหรับภาคใตฝงตะวันตกตั้งแตปลายเดือน

เมษายนจะมีฝนเพิ่มมากข้ึน   

คลื่นลมในอาวไทยและทะเลอันดามัน 

จะมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร 

37 - 39   ํ ซ. โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ตรังและสตูล 

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

อากาศรอน  แตในบางชวงจะมีฝนตกลงมา ชวย

คลายความรอนลงได  โดยจะมีฝนฟาคะนองกับมี

ลมกระโชกแรงและอาจมีลกูเห็บตกในบางวัน 

38 - 39   ํ ซ. 

       

      หมายเหตุ :    
- การคาดหมายน้ีเปนการคาดระยะนาน ใชวิธีทางสถิติ และวิเคราะหจากแบบจําลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได  
- จะมีการปรับปรุงการคาดหมายครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนกุมภาพันธ 2555 
- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน / รายฤดู ไดท่ีโทร. 02-3989929   หรอื โทรสาร  02-3838827 
- ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน/ รายฤดูไดท่ี  www.tmd.go.th   
- เกณฑอุณหภูมิของอากาศ    

อุณหภูมิ 35.0 - 39.9   ํ ซ. อยูในเกณฑอากาศรอน 
อุณหภูมิตั้งแต 40.0   ํ ซ. ข้ึนไป อยูในเกณฑอากาศรอนจัด  

 

ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

http://www.tmd.go.th/�
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การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (   ซํ .) ของประเทศไทยในชวงฤดรูอน พ.ศ.2555 
(ชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2555) 

             

ภาค 
ครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ มีนาคม เมษายน ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม 

คาดหมายป 2555 สถิติป 2554 คาดหมายป 2555 สถิติป 2554 คาดหมายป 2555 สถิติป 2554 คาดหมายป 2555 สถิติป 2554 

เหนือ 33-35 34.1 34-36 31.4 35-37 34.2 34-36 33.3 

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 32-34 33.8 33-35 31.1 34-36 34.9 33-35 34.2 

กลาง 32-34 33.9 34-36 31.2 35-37 34.4 34-36 34.2 

ตะวันออก 32-34 32.3 33-35 31.3 33-35 33.1 33-35 33.3 

ใตฝงตะวันออก 31-33 32.3 32-34 30.8 33-35 32.9 32-34 33.8 

ใตฝงตะวันตก 32-34 33.6 33-35 31.7 33-35 33.1 32-34 32.5 

กรงุเทพมหานคร 32-34 33.0 34-36 31.1 34-36 33.7 33-35 33.7 
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              สถิติอุณหภูมิสูงท่ีสุด (   ํ ซ.) เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคมของปทีผ่านมา (พ.ศ.2554) 
 

                  กุมภาพันธ                   มีนาคม               เมษายน                  พฤษภาคม 
ภาค สูงท่ีสุด วันท่ี           ท่ี สูงท่ีสุด วันท่ี           ท่ี สูงท่ีสุด วันท่ี           ท่ี สูงท่ีสุด วันท่ี         ท่ี 

เหนือ  38.0  24 อ.เมือง   
จ.ตาก 

 40.4   7 อ.เมือง   
จ.ตาก 

 39.0  17 อ.เมือง   
จ.ลําปาง 

 37.7   4 อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ 

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  37.6  19 สอท.ทาตูม 
จ.สุรินทร 

 39.1  22 สกษ.ทาพระ  อ.เมือง  
จ.ขอนแกน 

 40.7  18 อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย 

 38.7   3 สกษ.สุรินทร อ.เมือง 
จ.สุรินทร 

กลาง  39.0  19 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

 39.2   7 สอท.บัวชุม 
อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี 

 39.0  16 สอท.บัวชุม 
อ.ชัยบาดาล  
จ.ลพบุรี 

 38.6   6 อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 

ตะวันออก  37.6  20 สกษ.ฉะเชิงเทรา 
อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา 
 

 37.6  14 อ.อรญัประเทศ 
จ.สระแกว 

 37.1  18 อ.อรญัประเทศ 
จ.สระแกว 

 37.5   4 อ.เมือง    
จ.ปราจีนบุร ี
และ  อ.อรญัประเทศ 
จ.สระแกว 

ใตฝงตะวันออก  36.8  19 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

  37.3   7 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

 38.3  17 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

  37.6   3 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

ใตฝงตะวันตก 
 

 35.7  20 อ.เมือง 
จ.สตูล 

  36.6  10 อ.เมือง    
จ.ตรงั 

 35.8  26 อ.เมือง    
จ.ตรงั 

 35.6   3 อ.เมือง    
จ.ตรงั 

ท้ังประเทศ  39.0  19 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 

 40.4   7 อ.เมือง   
จ.ตาก 

 40.7  18 อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย 

 38.7   3 สกษ.สุรินทร อ.เมือง 
จ.สุรินทร 

กรงุเทพมหานคร  36.1   8 ศนูยประชุมแหงชาติ 
สิริกิติ์  เขตคลองเตย 

  35.9   6 ศนูยประชุมแหงชาติ 
สิริกิติ์  เขตคลองเตย 

 36.5  18 ทาอากาศยานกรุงเทพ 
 เขตดอนเมือง 

 37.5   4 ศนูยประชุมแหงชาติ 
สิริกิติ์  เขตคลองเตย 

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

พะเยา 
เชียงใหม 

ลําพูน 
อตรดิตถ  

พิษณุโลก 

กาํแพงเพชร 

ตาก 

นาน  
 

สุโขทัย  

พิจิตร  

นครสวรรค  

ชัยนาท 

กาญจนบุร ี 
สพรรณบร ี 

ลพบรี  

กรงเทพ

  

อุทัยธาน ี 

สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 

สมทรสงคราม 
ราชบุรี  

สระบุรี  

อยุธยา  ปทุมธานี 

สิงหบุรี  

อางทอง 

นครปฐม   

เพชรบูรณ  

 

การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในชวงฤดูรอน  
(ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555) 

และจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2555 

ภาคเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ซํ .) / ฝน จงัหวัดท่ีมโีอกาสเกดิอากาศรอนจดัในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 

คร่ึงหลังกุมภาพันธ 33-35 
 

 

มีนาคม 34-36 
 

เมษายน 35-37 
 

คร่ึงแรกพฤษภาคม 34-36 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ซํ .) / ฝน จงัหวัดท่ีมโีอกาสเกดิอากาศรอนจดัในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 

คร่ึงหลังกุมภาพันธ 32-34 
 

 

มีนาคม 33-35 
 

เมษายน 35-37 
 

คร่ึงแรกพฤษภาคม 33-35 
 

    ภาคกลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ซํ .) / ฝน จงัหวัดท่ีมโีอกาสเกดิอากาศรอนจดัในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 

คร่ึงหลังกุมภาพันธ 32-34 
 

 

มีนาคม 34-36 
 

เมษายน 35-37 
 

คร่ึงแรกพฤษภาคม 34-36 
 

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณและสี 

 
มีเมฆบางสวน 

 
ฝนฟาคะนองบางพ้ืนท่ี 

 
ฝนฟาคะนองเปนแหงๆ 

 
ฝนฟาคะนองกระจาย 

 อากาศรอนจัด อุณหภูมิ  ตั้งแต  40.0 °ซ.               อากาศรอน  อุณหภูมิ  35.0 – 39.9 °ซ. 
 
 

หนองคาย 

นครพนม 
สกลนคร 

มกุดาหาร 

เลย 

ขอนแกน 

รอยเอ็ด 

อุบลราชธาน ี 

สุรินทร  

อุดรธาน ี

ชัยภูม ิ 

นครราชสมีา 

บุรีรัมย  

หนองบัวลําภู  

กาฬสินธุ   

ยโสธร  
อาํนาจเจริญ  

ศรีสะเกษ  

มหาสารคาม 

บึงกาฬ 

ลําปาง แพร 
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ชลบุรี  

ระยอง จันทบุรี  

ปราจีนบรี  
นครนายก  

สระแกว  ฉะเชิงเทรา 

ตราด  

 

 การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในชวงฤดูรอน  
(ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555) 

และจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2555 

ภาคตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ซํ .)  /  ฝน จงัหวัดท่ีมโีอกาสเกดิอากาศรอนจดัในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 

คร่ึงหลังกุมภาพันธ 32-34 
 

 

มีนาคม 33-35 
 

เมษายน 33-35 
 

คร่ึงแรกพฤษภาคม 33-35 
 

 

ภาคใตฝงตะวันออก ภาคใตฝงตะวันตก 

                                      อุณหภมูสิงูสดุเฉลีย่ (    ซํ .) / ฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ซํ .)  /  ฝน 

คร่ึงหลังกุมภาพันธ 31-33 
 

32-34 
 

มีนาคม 32-34 
 

33-35 
 

เมษายน 33-35 
 

33-35 
 

คร่ึงแรกพฤษภาคม 32-34 
 

32-34 
 

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณและสี 

 
มีเมฆบางสวน 

 
ฝนฟาคะนองบางพ้ืนท่ี 

 
ฝนฟาคะนองเปนแหง ๆ 

 
ฝนฟาคะนองกระจาย 

อากาศรอนจัด อุณหภูมิ  ตั้งแต  40.0 °ซ.                อากาศรอน  อุณหภูมิ  35.0 – 39.9 °ซ. 
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