
 ข่าวอากาศประจำถิ่น    

                             ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง        

                             กรมอุตุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    
                         อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร.๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                          http://www.ubonmet.tmd.go.th           e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
 ฉบับท่ี  ๕/๒๕65                                                                                               ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
“เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค  

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศประจำถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
         พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้น
จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง
เกิดขึ้นหลายพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยคลายร้อนลงได้บ้าง จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะ
ดังกล่าวจะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณและการกระจายของฝนเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อย
ละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน 
        สรุปในเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ 

ข้อควรระวัง  เดอืนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 
พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 
ฝนเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างต่อไป 

ตาราง :  สถิติอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) และอุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยวัดได้ในคาบ 70 ปี (๒๔๙๔-๒๕63) ในเดือนพฤษภาคม 
สถานีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 

วันที่มี 
ฝนตก 

อุณหภูม ิ
สูงสุด 

เฉลี่ย (º ซ) 

อุณหภูมิสูงทีสุ่ด 
ที่เคยวัดได ้

สถานีอุตุนิยมวิทยา จำนวน
วันที่มี 
ฝนตก 

อุณหภูม ิ
สูงสุด 

เฉลี่ย (º ซ) 

อุณหภูมิสูงทีสุ่ด 
ที่เคยวัดได ้

(º ซ) ปี  พ.ศ. (º ซ) ปี  พ.ศ. 
หนองคาย ๑๗.๑ ๓๔.๒ ๔๒.๘ ๒๕๓๕ ชัยภูม ิ ๑๓.๗ ๓๔.๖ ๔๑.๐ ๒๕๔๖ 
เลย ๑๗.๑ ๓๓.๘ ๔๑.๘ ๒๕๔๖ ร้อยเอ็ด ๑๔.๗ ๓๔.๒ ๔๐.3 ๒๕59 
อุดรธาน ี ๑๖.๙ ๓๔.๔ ๔๒.๖ ๒๕๐๑ อุบลราชธานี ๑๕.๔ ๓๔.๗ ๔๑.๐ ๒๕๒๖ 
สกลนคร ๑๗.๒ ๓๓.๕ ๔๐.๕ ๒๕๔๑ 

2559 
นครราชสีมา ๑๓.๙ ๓๕.๐ ๔๑.8 ๒๕59 

นครพนม ๑๗.๘ ๓๓.๗ ๔๐.๓ ๒๕๔๖ โชคชัย (นครราชสีมา) ๑๕.๐ ๓๔.๕ ๔๐.7 ๒๕59 
ขอนแก่น ๑๔.๕ ๓๔.๕ ๔๑.๙ ๒๕๓๕ สุรินทร์ ๑๖.๐ ๓๔.๕ ๔๑.๖ ๒๕๒๓ 
มุกดาหาร ๑๖.๒ ๓๔.๕ ๔๑.๗ ๒๕๔๑ ท่าตูม (สุรินทร)์ ๑๔.๒ ๓๔.๙ ๔๑.๓ ๒๕๓๖ 
โกสุมพิสัย (มหาสารคาม) ๑๓.๒ ๓๕.๒ ๔๒.๐ ๒๕๔๖ นางรอง (บุรีรัมย์) ๑๕.๖ ๓๔.๘ ๔๐.๗ ๒๕๔๑ 
กมลาไสย (กาฬสินธุ์) ๑๕.๗ ๓๔.๑ ๔๑.๕ ๒๕๔๖ ศรีสะเกษ ๑7.๐ ๓๔.6 ๔๐.๐ ๒๕๔๐ 

2559 
 
หมายเหต ุ   - ในช่วงฤดรู้อน  กรมอุตนุิยมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูม ิ โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในตอนบ่ายของแต่ละวัน ดังนี ้

      อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
      อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตัง้แต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 
   - การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวนัจากกรมอุตุนิยมวิทยาตอ่ไป 
 

4 เมษายน ๒๕๖๖ 
 

 



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดอุบลราชธานียังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจาก
ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นใน
บางวัน จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย 
ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัด
อุบลราชธานีมีปริมาณและการกระจายของฝนเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนัก
บางแห่ง  
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ปริมาณฝนเฉลี่ย 190-20๐ มิลลิเมตร 
 ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 

พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีมี 
ฝนเพ่ิมมากข้ึน จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างต่อไป 
 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
อุบลราชธาน ี 34.7 24.5 208.6 15.4 75 ใต ้ 5.7 

 
หมายเหต ุ - ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใชอุ้ณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

13 เมษายน 2566   

 

 

 
 

 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ  ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจาก
ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นใน
บางวัน จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย 
ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัด
อำนาจเจริญมีปริมาณและการกระจายของฝนเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนัก
บางแห่ง  
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ปริมาณฝนเฉลี่ย 180-20๐ มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 
พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญมีฝนเพ่ิม
มากขึ้น จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ตอนล่างต่อไป 
 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) ใช้ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นข้อมูลอ้างอิง 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
34.7 24.5 208.6 15.4 75 ใต ้ 5.7 

 
หมายเหต ุ - ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใชอุ้ณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

4 เมษายน 2566   

 

 

 

 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตนุิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ  ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดศรีสะเกษยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจากทะเล
จีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางวัน 
จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบ
กับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษมี
ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากข้ึน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง  
        การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ปริมาณฝนเฉลี่ย 190-21๐ มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 
พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษมีฝนเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ต่อไป 
 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวนั ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
ศรีสะเกษ 34.6 24.9 219.3 17 70 ตะวันตกเฉยีงใต ้ 1.1 

 
หมายเหต ุ - ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

4 เมษายน 2566   

 

 

 

 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์  ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจากทะเลจีน
ใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดสุรินทร์มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางวัน 
จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบ
กับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัดสุรินทร์มีปริมาณ
และการกระจายของฝนเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ปริมาณฝนเฉลี่ย 160-17๐ มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 
พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดสุรินทร์ มีฝนเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ต่อไป 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
สุรินทร ์ 34.5 24.9 179.8 16 76 ใต ้ 4.1 

 
หมายเหต ุ - ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

4 เมษายน 2566   

 

 
 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์  ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจากทะเลจีน
ใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางวัน 
จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบ
กับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณ
และการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย 160-17๐ มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 
พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึน้ ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนเพ่ิมมากข้ึน 
จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 
 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สงูสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
บุรีรัมย ์ 34.8 24.5 166.6 15.6 77 ใต,้ 

ตะวันตกเฉยีงใต ้
2.4 

 
หมายเหต ุ - ในช่วงฤดูรอ้น  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใชอุ้ณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

4 เมษายน 2566 

 

   

 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนยอ์ุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา  ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดนครราชสีมายังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจาก
ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นใน
บางวัน จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย 
ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัด
นครราชสีมามีปริมาณและการกระจายของฝนเพ่ิมมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนัก
บางแห่ง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย 140-15๐ มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 
พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีฝนเพ่ิม
มากขึ้น จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างต่อไป 
 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ ์(%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
นครราชสมีา 35.0 25.0 154.1 13.9 73 ใต ้ 3.3 

 
หมายเหต ุ - ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

4 เมษายน 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบรเิวณจังหวัดร้อยเอ็ด  ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจากทะเลจีน
ใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางวัน 
จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบ
กับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมีปริมาณ
และการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตำ่สุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกต ิปริมาณฝนเฉลี่ย 160-18๐ มิลลิเมตร 

       ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 
พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ต่อไป 
 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
ร้อยเอ็ด 34.2 25.0 186.1 14.7 73 ใต ้ 3.5 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 

4 เมษายน 2566 

 

 

 

 
 

 

  



            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดยโสธร  ของเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดยโสธรยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจากทะเลจีนใต้
และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดยโสธรมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางวัน จากนั้น
ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบกับใน
บางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัดยโสธรมีปริมาณและการ
กระจายของฝนเพิ่มมากข้ึน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ปริมาณฝนเฉลี่ย 160-18๐ มิลลิเมตร 
 ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 

พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดยโสธรมีฝนเพ่ิมมากข้ึน 
จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 
         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓)ใช้ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นข้อมูลอ้างอิง 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
34.2 25.0 186.1 14.7 73 ใต ้ 3.5 

 
หมายเหต ุ - ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใชอุ้ณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

4 เมษายน 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
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ฉบับท่ี  5/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดมุกดาหาร  ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  

        พฤษภาคม  เป็นเดือนที่ลักษณะอากาศเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
บริเวณจังหวัดมุกดาหารยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจากทะเล
จีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณจังหวัดมุกดาหารมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางวัน 
จากนั้นประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบ
กับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณจังหวัดมุกดาหารมี
ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากข้ึน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศใต ้ความเร็ว 8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกต ิ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ ปริมาณฝนเฉลี่ย 190-20๐ มิลลิเมตร 
 ข้อควรระวัง  เดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ซึ่งทวีกำลังแรงขึ้นเป็น 

พายุดีเปรสชั่นหรือพายุไซโคลน ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้บริเวณจังหวัดมุกดาหารมีฝนเพิ่มมาก
ขึ้น จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ต่อไป 
       
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
มุกดาหาร 34.5 24.9 199.5 16.2 75 ตะวันตกเฉยีงใต ้ 2.6 

 
หมายเหต ุ - ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใชอุ้ณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

4 เมษายน 2566 

 

  


