
 

                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                             เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555                     

                                                           ออกประกาศ วันท่ี  29  มีนาคม พ.ศ.2555  

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

ประเทศไทยตอนบน เดือนเมษายนอยู่ในช่วงปลายฤดูร้อน หย่อมความกดอากาศตํ่าเน่ืองจากความร้อนยังคงปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ประกอบกับจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความช้ืนจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุม ทําให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป และจะมีอากาศร้อนจัดบางพ้ืนที่ในบางวัน โดยอุณหภูมิ
สูงสุดอาจสูงถึง 40 – 42° เซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของภาคกลาง
และภาคตะวันออก แต่ในบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วงคลายความร้อนลงไปได้ จากน้ันในระยะครึ่งแรก
ของเดือนพฤษภาคมจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  และในช่วงครึ่ง
หลังของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุม
ประเทศไทย โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ กับจะมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ทําให้
มีฝนเพ่ิมมากขึน้ โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพ้ืนที่ ส่วนคร่ึงหลังของเดือนมิถุนายน ร่องความกดอากาศตํ่า
จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลง ทําให้ปรมิาณ
และการกระจายของฝนลดลง    

ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สําหรบัอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเ้คียงคา่ปกต ิ

ภาตใต้ ในช่วงแรกลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทําใหม้ีฝนเป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย กับจะมีอากาศร้อน
บางพ้ืนที่ในบางวัน คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร จากน้ันในช่วงต้ังแต่ปลาย
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ซึง่จะทําให้บริเวณ
ภาคใต้มีปริมาณและการกระจายของฝนเพ่ิมมากขึ้นและต่อเนือง กับจะมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่และหนักมากใน
บางพ้ืนที่ โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมโดยตรง รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น 

ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กนอ้ย      
 

                                             

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนเมษายน  มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยคร้ัง โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และลูกเห็บตกใน
บางพ้ืนที่   อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้   และในบางช่วงมักเกิดอัคคีภัย
และไฟป่า จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมต่าง ๆ  ในระยะน้ีไว้ด้วย 
ปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศตํ่าก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันทวีกําลังแรง
ขึ้นเป็นพายุไซโคลน และมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ด้านตะวันตกของ
ประเทศไทย ซึง่จะทําให้บริเวณภาคเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้น   
เดือนมิถุนายน อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่าน
ประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจนีใต้ได้  ซึ่งจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลัง
แรงขึ้น เป็นผลให้บริเวณประเทศไทยมฝีนตกเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ือสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังน้ี 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

 

ภาค  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
 

เหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 36-38 34-36 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 23-25 23-25 

ปริมาณฝน (มม.)  
60 - 90 

 
160 - 200 

 
130 - 170 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 35-37 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
80 - 110 

 
160 - 200 

 
190 - 230 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 35-37 34-36 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 25-27 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
70 - 100 

 
160 - 200 

 
120 - 160 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 33-35 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 25-27 24-26 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
80 - 110 

 
190 - 230 

 
240 - 290 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
60-90 

 
120-160 

 
90-130 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 32-34 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
150 - 190 

 
290 - 340 

 
290 - 340 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
90 - 130 

 
170 - 210 

 
130 - 170 



คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

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

 
 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

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

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

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนดเมษายน พ.ศ.2555 
- 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 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 


