
  
                              การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูรอนของประเทศไทย พ.ศ.2557  

                                         ออกประกาศวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2557 
                                                       กรมอุตุนิยมวิทยา  4353  ถนนสุขุมวิท  บางนา  กรุงเทพฯ 10260 

 

การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูรอนของประเทศไทย พ.ศ.2557   

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ลักษณะอากาศทั่วไป 

ฤดูรอนของประเทศไทยปน้ี คาดวา จะเริ่มประมาณปลายสัปดาหที่ 3 - 4 ของเดือนกุมภาพันธ (ปกติจะเริ่ม
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ) ประเทศไทยตอนบน ในชวงตนฤดู บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผลงมา 
ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะๆ ทําใหบริเวณดังกลาวยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเชา
และมีอากาศหนาวบางพ้ืนที่ในบางวัน สวนในตอนกลางวันประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศรอนเกือบทั่วไป จนถึงประมาณ
กลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะมีหยอมความกดอากาศตํ่าเน่ืองจากความรอนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
เปนชวงๆ ทําใหบริเวณดังกลาวมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป และมีอากาศรอนจัดในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะชวงปลายเดือน
มีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อยางไรก็ตามในชวงดังกลาวจะมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับในบางชวงอาจมคีลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเขาปกคลุมบริเวณดังกลาว ทําใหมีฝนฟาคะนองในบางชวง ซึ่งจะ
ชวยคลายความรอนลงไปได สวนในชวงปลายฤดู (ประมาณครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม) ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  
โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศรอนอบอาวเกือบทั่วไปและรอนจัดบางพ้ืนที่ กับจะมีฝนฟาคะนองเปนระยะๆ   
สําหรับภาตใต จะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตเกือบตลอดชวง ทําใหบริเวณ
ภาคใตมีฝนบางพ้ืนที่ถึงเปนแหงๆ โดยจะมีอากาศรอนบางพ้ืนที่ในบางวัน คลื่นลมในทะเลอาวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร จนถึงชวงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะเริ่มพัดปกคลุมทะเล
อันดามันและภาคใต ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนตกเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันตก ฤดูรอนจะสิ้นสุดประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเขาสูฤดูฝนตอไป 

สําหรับฤดูรอนปน้ี คาดวา อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกวาคาปกติ แตจะใกลเคียงกับปที่แลว(พ.ศ.2556) สวน  
ปริมาณฝนรวมสวนใหญจะใกลเคียงถึงตํ่ากวาคาปกติ และใกลเคียงกับปที่แลว ซึ่งจะสงผลใหปริมาณนํ้าฝนมีไมเพียงพอกับ
ความตองการในหลายพ้ืนที่ ทั้งทางดานอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่แลงซ้ําซากบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง อาจจะตองประสบกับการขาดแคลนนํ้า ประชาชนจึงควรใชนํ้าใหไดประโยชนสูงสุด 

 

 
 

+++  ขอควรระวัง  +++ 
พายุฤดูรอน จะเกิดขึ้นไดบอยครั้งมาก ซ่ึงมักจะเกิดบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟาคะนอง 

ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกลงในบางครั้ง ซ่ึงเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน สิ่งปลูกสราง ตลอดจนทําความเสียหายแกพืชผล

ทางการเกษตรได 

อัคคีภัยและไฟปา ในชวงนี้ลักษณะอากาศจะเอ้ืออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาไดงาย ประชาชนจึงควร

ระมัดระวังการใชเชื้อเพลิงในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไวดวย 

 พายุไซโคลน ในชวงปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม มักจะมีพายุ “ไซโคลน” กอตัวขึ้นในทะเลอันดามัน 

และเคลื่อนตัวเขามาใกลชายฝงหรือเคลื่อนเขาสูประเทศพมา ซ่ึงจะสงผลใหดานตะวันตกของประเทศไทยมีปริมาณฝนเพ่ิมมากขึ้น 

อาจกอใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
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รายละเอียดการคาดหมายสภาพอากาศ อุณหภูมิสูงสุด และปริมาณฝนตามภาคตาง ๆ 
 

ภาค สภาพอากาศ อุณหภูมิสูงที่สุด 

เหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อากาศรอนเกือบทั่วไป กับจะมีอากาศรอนจัด

หลายพื้นที่ในบางวันโดยเฉพาะชวงปลายเดือน

มีนาคมถึงตนเดือนเมษายน    แตในบางชวงจะมี

ฝนตกลงมาชวยคลายความรอนลงได   โดยจะมีฝน

ฟาคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บ

ตกในบางพื้นที่  

40 - 43  ํ ซ. บริเวณจังหวัดแมฮองสอน 

เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน อุตรดิตถ 

ตาก สุโขทัย กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร 

เพชรบูรณ หนองคาย เลย หนองบัวลําภู 

อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร 

ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ 

รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ  

กลางและตะวันออก

รวมทั้งชายฝง 

อากาศรอนเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตอนบนของภาค  

กับจะมีอากาศรอนจัดบางพื้นที่ในบางวัน สวนมาก 

ชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน แตใน

บางชวงจะมีฝนตกลงมาชวยคลายความรอนลงได 

โดยจะมีฝนฟาคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและอาจ

มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ 

40 - 42  ํ ซ. บริเวณจังหวัดนครสวรรค 

อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี 

ลพบุรี สระบุร ีพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

นนทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร 

ปราจีนบุรีและสระแกว  

ใต อากาศรอนหลายพื้นที่ กับจะมีฝนเปนแหง ๆ  คล่ืน

ลมในทะเลอาวไทยและอันดามันจะมีคล่ืนสูง

ประมาณ 1 เมตร และตั้งแตปลายเดือนเมษายน

เปนตนไป ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 

รวมทั้งคล่ืนลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น 

37 - 39   ํ ซ. โอกาสที่จะมีอากาศรอน   

บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร           

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา 

ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล  

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

อากาศรอนเกือบทั่วไป กับจะมีอากาศรอนจัดใน

บางวัน แตในบางชวงจะมีฝนตกลงมาชวยคลาย

ความรอนลงได โดยจะมีฝนฟาคะนอง กับมีลม

กระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางวัน 

38 - 40   ํ ซ. 

      หมายเหตุ :    
- การคาดหมายนี้เปนการคาดระยะนาน ใชวิธีทางสถิติ และวิเคราะหจากแบบจําลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได  
- จะมีการปรับปรุงการคาดหมายครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนกุมภาพันธ 2557 
- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน / รายฤดู ไดท่ีโทร. 02-3989929   หรือ โทรสาร  02-3838827 
- ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน/ รายฤดูไดท่ี  www.tmd.go.th   
- เกณฑอุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิ        35.0 - 39.9   ํ ซ. อยูในเกณฑอากาศรอน 

อุณหภูมิต้ังแต  40.0   ํ ซ. ขึ้นไป อยูในเกณฑอากาศรอนจัด 
ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

http://www.tmd.go.th/
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การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (   ํซ.) ของประเทศไทยในชวงฤดูรอน พ.ศ.2557 
(ชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2557) 

             

ภาค 
ครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ มีนาคม เมษายน ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม 

คาดหมายป 2557 สถิติป 2556 คาดหมายป 2557 สถิติป 2556 คาดหมายป 2557 สถิติป 2556 คาดหมายป 2557 สถิติป 2556 

เหนือ 33-35 34.8 35-37 35.9 36-38 38.0 34-36 36.6 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 33-35 35.0 34-36 36.4 35-37 37.0 34-36 35.7 

กลาง 34-36 34.9 35-37 35.6 36-38 36.6 34-36 37.1 

ตะวันออก 33-35 33.7 33-35 34.3 34-36 34.7 33-35 35.6 

ใตฝงตะวันออก 31-33 31.6 32-34 33.8 33-35 34.2 33-35 34.4 

ใตฝงตะวันตก 33-35 32.9 34-36 34.8 33-35 33.5 32-34 33.4 

กรุงเทพมหานคร 33-35 34.7 34-36 35.0 35-37 35.7 34-36 36.9 
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              สถิติอุณหภูมิสูงที่สุด (   ํ ซ.) เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคมของปที่ผานมา (พ.ศ.2556) 
 

                  กุมภาพันธ                   มีนาคม               เมษายน                  พฤษภาคม 
ภาค สูงที่สุด วันที่           ที่ สูงที่สุด วันที่           ที่ สูงที่สุด วันที่           ที่ สูงที่สุด วันที่         ที่ 

เหนือ  39.9 28 อ.เถิน   
จ.ลําปาง 

 41.2 28 อ.เถิน   
จ.ลําปาง 

 42.3   3 เขื่อนภูมิพล  
อ.สามเงา จ.ตาก 

41.4  1 อ.เมือง  
จ.สุโขทัย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 39.3 27 สกษ.อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

41.3 29,31 อ.นางรอง 
จ.บุรีรัมย 

 42.6   5 สกษ.ทาพระ 
อ.เมือง จ.ขอนแกน 

41.0 16 อ.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธุ 

 5 อ.เมือง 
จ.หนองบัวลําภู 

กลาง 39.7 27 อ.เมือง 
จ.นครสวรรค 

42.0 25 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุร ี

42.7  3 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุร ี

41.0  2 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุร ี

ตะวันออก 38.0 26 อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี 

40.3 31 อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแกว 

40.1  6 อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแกว 

39.6 16 อ.เมือง 
จ.สระแกว 

ใตฝงตะวันออก 36.2 20 สกษ.หนองพลับ 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

40.8 25 สกษ.หนองพลับ 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

40.1  4 สกษ.หนองพลับ 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

39.0 14 สกษ.หนองพลับ 
จ.ประจวบคีรีขันธ 

ใตฝงตะวันตก 
 

35.5 9 อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 

38.3 29 ทาอากาศยานตรัง 
อ.เมือง จ.ตรัง 

37.8  2 อ.เหนือคลอง 
จ.กระบ่ี 

36.3 13 ทาอากาศยานตรัง 
อ.เมือง จ.ตรัง 

20 อ.เหนือคลอง  
จ.กระบ่ี 

ทั้งประเทศ 39.9 28 อ. เถิน  
จ. ลําปาง 

42.0 25 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุร ี

42.7  3 อ.เมือง 
จ.กาญจนบุร ี

41.4  1 อ.เมือง  
จ.สุโขทัย 

กรุงเทพมหานคร 37.6 26 ทาอากาศยาน
กรุงเทพฯ 
เขตดอนเมือง 

40.1 26 ศูนยประชุมแหงชาติ 
สิริกิต์ิ  
เขตคลองเตย 

39.9  5 ทาอากาศยาน
กรุงเทพฯ 
เขตดอนเมือง 

39.6  2 ทาอากาศยาน 
กรุงเทพฯ 
เขตดอนเมือง 

หมายเหตุ :  สกษ. หมายถึง สถานีอากาศเกษตร 
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เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน 

พะเยา 
เชียงใหม่ 

ลาํพูน 
อตรดติถ์  

พษิณุโลก 

กาํแพงเพชร 

ตาก 

น่าน  
 

สุโขทัย  

พจิติร  

นครสวรรค์  

ชัยนาท 

กาญจนบุรี  
สพรรณบรี  

ลพบรี  

กรุงเทพฯ  

อทุยัธานี  

สมทุรปราการ 
สมทุรสาคร 

สมทรสงคราม 
ราชบรีุ  

สระบุรี  

อยธุยา  
ปทมุธานี 

สิงห์บุรี  

อ่างทอง 

นครปฐม  

เพชรบูรณ์  

นนทบุรี 

การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในชวงฤดูรอน  
(ชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557) 

และจังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2557 

ภาคเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ 33-35 
 

 

มีนาคม 35-37 
 

เมษายน 36-38 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ 33-35 
 

 

มีนาคม 34-36 
 

เมษายน 35-37 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
 

    ภาคกลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในบางวันชวงเดือนเมษายน 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ 34-36 
 

 

มีนาคม 35-37 
 

เมษายน 36-38 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
 

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณและสี 

 
มีเมฆบางสวน 

 
ฝนฟาคะนองบางพื้นท่ี 

 
ฝนฟาคะนองเปนแหงๆ 

 
ฝนฟาคะนองกระจาย 

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

หนองคาย 

นครพนม 
สกลนคร 

มุกดาหาร 

เลย 

ขอนแก่น 

ร้อยเอด็ 

อบุลราชธานี  

สุรินทร์  

อดุรธานี 

ชัยภูม ิ 

นครราชสีมา 

บุรีรัมย์  

หนองบัวลาํภู  

กาฬสินธ์ุ   

ยโสธร  
อาํนาจเจริญ  

ศรีสะเกษ  

มหาสารคาม 

บึงกาฬ 

ลาํปาง แพร่ 
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ชลบรีุ  

ระยอง จนัทบรีุ  

ปราจีนบรี  
นครนายก  

สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา 

ตราด  

การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในชวงฤดูรอน 
(ชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557) 

และจังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในบางวันชวงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ.2557 

ภาคตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (    ํซ.)  /  ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในบางวันชวงเดือนเมษายน 

ครึ่งหลังกุมภาพันธ 33-35 
 

 

มีนาคม 33-35 
 

เมษายน 34-36 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 33-35 
 

 

ภาคใตฝงตะวันออก ภาคใตฝงตะวันตก 

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

ครึ่งหลังกุมภาพันธ 31-33 
 

32-34 
 

มีนาคม 32-34 
 

33-35 
 

เมษายน 33-35 
 

33-35 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 33-35 
 

31-33 
 

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณและสี 

 

มีฝนฟาคะนอง 
บางพ้ืนที่  

มีฝนฟาคะนอง 
เปนแหง ๆ  

 

มีฝนฟาคะนอง 
กระจาย 

 

มีฝนฟาคะนอง 
เกือบทั่วไป 

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