
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                             เดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ.2556                         

                                                            ออกประกาศ วนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
ลักษณะอากาศทั่วไป 

ประเทศไทยตอนบน  เดือนเมษายน  จะมีหย่อมความกดอากาศตํ่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ในบางช่วง ประกอบกับยังคงมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 
40 - 42 °ซ.  แต่ในบางช่วงจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง   
เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ในช่วงครึ่งแรกของพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน จากนั้นมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ   ประกอบ
กับจะมีร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น 
โดยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ และคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยบริเวณภาคตะวันออกจะมีกําลงั
แรงขึ้น จนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังออ่นลง และร่องความกดอากาศ
ตํ่าจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนใต้ของประเทศจีน ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง   

  ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคยีงค่าปกติ  

ภาคใต ้ ช่วงต้นและกลางเดือนเมษายน ลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ ทาํให้
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีอากาศร้อนหลายพื้นที่  กับจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ  และคลื่นลมในทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 
1 เมตร จากนั้นในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดอืนมิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอนัดา
มันและภาคใต ้ โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ  ทาํให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกจะมี
ฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่  สําหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น โดยในบางช่วงจะมี
คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร ส่วนทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร จนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนลง ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดลง    

ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคยีงค่าปกติ 

  

   

 

 

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนมษายน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บ
ตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้   
ปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ําก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและทวีกําลงั
แรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน  โดยมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ด้านตะวันตกของ
ประเทศไทยได้ ซึ่งจะทําให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น 
เดือนมิถุนายน มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่าน
ประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจนีใต้ได้  ซึ่งจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลัง
แรงขึ้น เป็นผลให้บริเวณประเทศไทยมฝีนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
    

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการสื่ อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



 

รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น 

 
ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพื้นที่ 

 
 

ภาค  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 36-38 34-36 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 23-25 23-25 

 
เหนือ 

ปริมาณฝน (มม.)  
50 - 80 

 
150 - 200 

 
130 - 170 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 35-37 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ปริมาณฝน (มม.)  
70 - 100 

 
160 - 210 

 
180 - 230 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 35-37 34-36 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

 
กลาง 

ปริมาณฝน (มม.)  
70 - 100 

 
150 - 200 

 
120 - 160 

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

ตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง ปริมาณฝน (มม.) 

 
80 – 120 

 
180 – 230 

 
240 – 290 

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

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ปริมาณฝน (มม.)  
60 - 90 

 
120 - 160 

 
100 - 140 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 32-34 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 
ปริมาณฝน (มม.)  

150 - 200 
 

290 - 340 
 

290 - 340 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 34-36 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ปริมาณฝน (มม.)  
90 - 120 

 
170 - 220 

 
130 - 170 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

เหนือ สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
กลาง สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออก สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝั่งตะวันออก สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝั่งตะวันตก สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย สูงกว่าคา่ปกตเิล็กนอย ใกล้เคียงค่าปกติ 

 

คาดหมายอณุหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กลาง ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

ใต้ฝั่งตะวันตก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

 
หมายเหตุ - ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน พ.ศ.2556 
- 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 กระทรวงเทคโนโลยีส่ารสนเทศและการสื่อสาร 


