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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2556   
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

ลักษณะอากาศทั่วไป 

ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า จะเริ่มปกติประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ และอุณหภูมิสูงสุดในปีนี้จะไม่

ร้อนมากนัก โดยในช่วงแรก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นระยะ ๆ ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันประเทศไทยตอนบนจะมี

อากาศร้อน    จากนั้นประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุม

ประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ประกอบกับมักจะมีแนวพัดสอบของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่านประเทศไทยตอนบนใน

บางวัน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าว และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงไปได้ สําหรับภาตใต้ จะมีลม

ตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเกือบตลอดช่วง ซึ่งจะทําให้ภาคใต้มีฝนเป็นแห่ง ๆถึงกระจาย และจะมีอากาศร้อนใน

บางวัน คล่ืนลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร จนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจาก

ภาคใต้(ฝ่ังตะวันตก)ก่อน ฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป 

สําหรับฤดูร้อนปีนี้คาดว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกต ิ แต่จะต่ํากว่าปีที่แล้ว(พ.ศ.2555) 

สําหรับปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติและจะใกล้เคียงปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามปริมาณน้ําฝนอาจมีไม่เพียงพอกับความต้องการ 

โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ําซากนอกเขตชลประทานบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง อาจจะต้องประสบกับ

การขาดแคลนน้ํา ทั้งทางด้านอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม ประชาชนจึงควรใช้น้ําให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 

 

 

 พายุไซโคลน ในช่วงปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม มักจะมีพายุ “ไซโคลน” ก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน 
และเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งหรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศพม่า ซ่ึงจะส่งผลให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น 
อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ 

อัคคีภัยและไฟป่า ในช่วงนี้ลักษณะอากาศจะเอื้ออํานวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ง่าย ประชาชนจึงควร
ระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไว้ด้วย 

+++  ข้อควรระวัง  +++ 
พายุฤดูร้อน ในช่วงนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ซ่ึงมักจะเกิดบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยจะมี

ลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกลงในบางครั้ง ซ่ึงเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง 
ตลอดจนทําความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้ 
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รายละเอียดการคาดหมายสภาพอากาศ อุณหภูมิสูงสุด และปริมาณฝนตามภาคต่าง ๆ 
 

ภาค สภาพอากาศ อุณหภูมิสูงสุด 

เหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อากาศร้อนเกือบทั่วไป   กับจะมีอากาศร้อนจัด

บางพื้นที่ในบางวัน โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือน

มีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน แต่ในบางช่วงจะมี

ฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อนลงได้ โดยจะมีฝน

ฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและ

อาจลูกเห็บตกในบางพื้นที่  

40 - 42  ํ ซ. โอกาสที่จะมีอากาศร้อนจัด

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 

อุตรดิตถ์ แพร่ ตาก สุโขทัย กําแพงเพชร 

พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลําภู 

อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์  

กลางและตะวันออก

รวมทั้งชายฝั่ง 

อากาศร้อนเกือบทั่วไป   โดยเฉพาะทางตอนบน

ของภาค กับจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน  

ส่วนมากในช่วงเดือนเมษายน แต่ในบางช่วงจะมี

ฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อนลงได้ โดยจะมีฝน

ฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและ

อาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ 

40 - 41  ํ ซ. โอกาสที่จะมีอากาศร้อนจัด

บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี  ปราจีนบุรีและสระแก้ว  

ใต้ อากาศร้อน  โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค กับ

จะมีฝนเป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย สําหรับคล่ืนลมใน

ทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคล่ืนสูง 1–2 เมตร  

และตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป 

บริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 

รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น 

36 - 38   ํ ซ. โอกาสที่จะมีอากาศร้อน   

บริเวณจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

อากาศร้อน แต่ในบางช่วงจะมีฝนตกลงมาช่วย

คลายความร้อนลงได้ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง กับมี

ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางวัน 

37 - 39   ํ ซ. 

       

      หมายเหตุ :    
- การคาดหมายนี้เป็นการคาดระยะนาน ใช้วิธีทางสถิติ และวิเคราะห์จากแบบจําลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้  
- จะมีการปรับปรุงการคาดหมายครั้งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน / รายฤดู ได้ท่ีโทร. 02-3989929   หรือ โทรสาร  02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/ รายฤดูได้ท่ี  www.tmd.go.th   
- เกณฑ์อุณหภูมิของอากาศ    

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

ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
http://www.tmd.go.th/
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การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (   ํซ.) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2556 
(ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2556) 

             

ครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม 
ภาค 

คาดหมายปี 2556 สถิติปี 2555 คาดหมายปี 2556 สถิติปี 2555 คาดหมายปี 2556 สถิติปี 2555 คาดหมายปี 2556 สถิติปี 2555 

เหนือ 33-35 34.8 35-37 35.8 36-38 36.8 34-36 35.2 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 33-35 34.1 34-36 34.4 35-37 35.3 34-36 35.1 

กลาง 33-35 34.4 34-36 35.5 35-37 36.4 34-36 36.2 

ตะวันออก 32-34 33.3 33-35 34.3 33-35 35.0 33-35 34.4 

ใต้ฝั่งตะวันออก 31-33 32.8 32-34 33.5 33-35 34.1 33-35 34.3 

ใต้ฝั่งตะวันตก 32-34 33.3 33-35 33.1 33-35 33.0 31-33 32.1 

กรุงเทพมหานคร 32-34 33.8 34-36 35.3 35-37 36.3 34-36 36.2 
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              สถิติอุณหภูมิสูงที่สุด (   ํ ซ.) เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555) 
 

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

เหนือ  39.6 24 อ.เมือง   
จ.ตาก

 41.2 30 อ.เมือง   
จ.ตาก

 41.8 27 อ.เมือง   
จ.สุโขทัย

 41.5  2 อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์

25 อ.เมือง จ.มุกดาหาร

25 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และ

 5 อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น

ตะวันออกเฉียงเหนือ  38.7 

25 
 

สกษ.อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี

 38.8

16 อ.เมือง 
จ.ศรีสระเกษ

 40.8 25 อ.เมือง 
จ.อุดรธานี

 41.3  2 อ.เมือง 
จ.หนองบัวลําภู

กลาง  38.6 23 อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์

 39.9 30 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี

 41.2 30 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี

 41.3  1 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี

ตะวันออก  38.8 25 อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว

 38.8  8 อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว

 40.3 26 อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว

 39.7  1 อ.เมือง    
จ.ปราจีนบุรี

ใต้ฝั่งตะวันออก  37.2 26 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

  38.8 16 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

 39.7 19, 
26

สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

 38.3  1 สกษ.หนองพลับ 
อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ใต้ฝั่งตะวันตก 
 

 36.5 27 อ.เมือง 
จ.ตรัง

  35.8 14 อ.เมือง    
จ.สตูล

 36.2 29 อ.เมือง    
จ.ภูเก็ต

 36.0 11 อ.เมือง    
จ.ภูเก็ต

ทั้งประเทศ  39.6 24 อ.เมือง 
จ.ตาก

 41.2 30  อ.เมือง   
จ.ตาก

 41.8 27 อ.เมือง 
จ.สุโขทัย

 41.5  2 อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์

กรุงเทพมหานคร  35.8 17 ศูนย์ประชุมแห่งชาต ิ
สิริกิติ์ เขตคลองเตย

  37.8 30 ศูนย์ประชุมแห่งชาต ิ
สิริกิติ์  เขตคลองเตย

 40.0 30 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ เขตคลองเตย

 40.1  1 ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
เขตดอนเมือง

หมายเหต ุ:  สกษ. หมายถึง สถานีอากาศเกษตร 
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การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน  การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน  
(ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556) (ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556) 

และจังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางวันช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2556 และจังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางวันช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2556 

ภาคเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางวันช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 

เชียงราย 
แมฮองสอน พะเยา 

เชียงใหม 

ลําพูน 
อตรดิตถ 

พิษณุโลก 

กําแพงเพชร 

ตาก 

นาน  
 

สุโขทัย  

พิจิตร  

นครสวรรค  

ชัยนาท 

กาญจนบุรี  สพรรณบร ี

ลพบรี 

กรงเทพ

อุทัยธาน ี 

สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 

สมทรสงคราม 
ราชบุรี  

สระบุรี  
อยุธยา  ปทุมธานี 

สิงหบุรี  

อางทอง 

นครปฐม   

เพชรบูรณ  

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 33-35 
 

 

มีนาคม 35-37 
 

ลําปาง แพร 

เมษายน 36-38 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางวันช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 33-35 
 

มีนาคม 34-36 
 

เมษายน 35-37 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
  

    ภาคกลาง 

หนองคาย 

นครพนม 
สกลนคร 

มุกดาหาร 

เลย 

ขอนแกน 

รอยเอ็ด 

อุบลราชธานี  

สุรินทร 

อุดรธานี 

ชัยภูมิ  

นครราชสีมา 
บุรีรัมย 

หนองบัวลําภู  

กาฬสินธุ  

ยโสธร อํานาจเจริญ 

ศรีสะเกษ 

มหาสารคาม 

บึงกาฬ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางวันช่วงเดือนเมษายน 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 33-35 
 

 

มีนาคม 34-36 
 

เมษายน 35-37 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
 

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณ์และสี 

 
มีเมฆบางส่วน 

 
ฝนฟ้าคะนองบางพื้นท่ี 

 
ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 

 
ฝนฟ้าคะนองกระจาย 

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

ระยอง จันทบุรี  

ปราจีนบรี 
นครนายก  

สระแกว ฉะเชิงเทรา 

ตราด  

การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน 
(ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556) 

และจังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางวันช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2556 

ภาคตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.)  /  ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางวันช่วงเดือนเมษายน 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 32-34 
 

มีนาคม 33-35 
 

เมษายน 33-35 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 33-35 
 

 

 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

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

ครึ่งหลังกุมภาพันธ์ 31-33 
 

32-34 
 

มีนาคม 32-34 
 

33-35 
 

เมษายน 33-35 
 

33-35 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 33-35 
 

31-33 
 

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณ์และสี 

 
มีฝนฟ้าคะนอง 

บางพื้นที่  

มีฝนฟ้าคะนอง 
เป็นแห่ง ๆ  

 

มีฝนฟ้าคะนอง 
กระจาย 

 

มีฝนฟ้าคะนอง 

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

เกือบทั่วไป 
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