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ฉบับท่ี ๐๕/๒๕๖๖                                                                                              ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม”    วิสยัทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖   
  

  เดือนพฤษภาคม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประมาณครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ และมีอากาศร้อนจัดในบางวัน กับจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในบางวัน 
เนื่องจาก หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับลมใต้      
และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้น ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพ่ิมมากขึ้น       
โดยมีฝนร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจาก ลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย 

สรุป ในเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณฝนรวม          
จะใกล้เคียงค่าปกต ิโดยมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย ๓๔–๓๖ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๒๔-๒๖ องศาเซลเซียส  
 

ข้อควรระวัง :  เดือนพฤษภาคมนี้ บริเวณทะเลอันดามันมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุดีเปรสชั่น
เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
มีฝนเพ่ิมมากขึ้น ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง พยากรณ์อากาศเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

ภาค อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 
สูงสุด สูงสุดเฉลี่ย ตำ่สุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ ความเร็ว 

ปรากฏการณ์  ENSO ราย ๓ เดือน ระหว่างเดือนเมษายนถึง
ธันวาคม ๒๕๖๖ แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอนโชเข้าสู่สภาวะ
ปกติแล้วและจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 
จากนั้นมีแนวโน้วจะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๖๖ 

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 
๑๙ มีนาคม-๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ แสดงถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเล
เฉลี่ยบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร        
มีค่าตำ่กว่าค่าปกติ ประมาณ ๐.๕ องศาเซลเซียส (พื้นทีส่ีฟ้า) 

   



ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

เฉลี่ย (กม./ชม.) 
๓๘-๔๑ ๓๔-๓๖ ๒๔-๒๕ ๑๘๐-๒๒๐ ๑๓-๑๘ ๗๕-๘๐ ใต ้ ๘-๑๕ 

 

ตาราง : สถิติค่าอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย-ต่ำสุดเฉลี่ย ของเดือนพฤษภาคม ในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๓๔-๒๕๖๓)  

สถานีอุตุนิยมวทิยา 
อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 

สถานีอุตุนิยมวิทยา 
อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด 

หนองคาย ๔๓.๐ ๒๐.๐ ๓๔.๗ ๒๔.๙ ขอนแก่น ๔๑.๙ ๒๐.๖ ๓๔.๙ ๒๕.๑ 
เลย ๔๒.๒ ๑๙.๗ ๓๔.๓ ๒๓.๙ โกสุมพสิัย(มหาสารคาม) ๔๒.๐ ๑๙.๘ ๓๕.๗ ๒๕.๑ 
อุดรธาน ี ๔๒.๔ ๒๐.๔ ๓๕.๐ ๒๕.๐ กมลาไสย (กาฬสินธุ์) ๔๒.๓ ๒๐.๑ ๓๔.๗ ๒๕.๑ 
สกลนคร ๔๑.๐ ๒๐.๑ ๓๓.๙ ๒๕.๒ ชัยภูม ิ ๔๑.๒ ๒๑.๓ ๓๕.๐ ๒๕.๒ 
นครพนม ๔๑.๓ ๒๐.๑ ๓๔.๐ ๒๕.๐ หนองบัวลำภ ู ๔๒.๘ ๒๒.๑ ๓๖.๑ ๒๕.๑ 
บึงกาฬ ๔๐.๘ ๒๒.๘ ๓๖.๐ ๒๕.๐ 
 

ตาราง : สถิติจำนวนวันฝนตก และปริมาณฝนเฉลี่ย ของเดือนพฤษภาคม ในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๓๔-๒๕๖๓) มีดังนี้ 

สถานีอุตุนิยมวิทยา 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
จำนวนวัน 
ที่มีฝนตก 

ปริมาณฝน
สูงสุดใน  

๑ วัน (มม.) 
สถานีอุตุนิยมวิทยา 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

จำนวนวัน 
ที่มีฝนตก 

ปริมาณฝน
สูงสุดใน  

๑ วัน (มม.) 
หนองคาย ๒๒๙.๕ ๑๖.๕ ๑๔๙.๒ ขอนแก่น ๑๕๕.๑ ๑๔.๗ ๙๘.๐ 
เลย ๑๘๘.๐ ๑๖.๙ ๑๖๔.๑ โกสุมพสิัย(มหาสารคาม) ๑๗๘.๔ ๑๓.๓ ๑๘๒.๓ 
อุดรธาน ี ๑๘๘.๓ ๑๗.๑ ๑๑๓.๗ กมลาไสย (กาฬสินธุ)์ ๑๗๙.๖ ๑๕.๐ ๑๐๙.๗ 
สกลนคร ๒๓๒.๓ ๑๗.๓ ๑๙๖.๖ ชัยภูม ิ ๑๔๗.๒ ๑๔.๓ ๙๓.๗ 
นครพนม ๒๖๓.๖ ๑๗.๔ ๑๖๕.๔ หนองบัวลำภ ู ๑๘๗.๒ ๑๖.๐ ๗๙.๓ 
บึงกาฬ ๕๔๑.๖ ๑๘.๐ ๑๕๒.๐ 

หมายเหตุ 
เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.) เกณฑ์อุณหภูมติ่ำสดุ (ºซ) เกณฑ์อุณหภูมิสงูสุด (ºซ) 

ฝนวัดไม่ได้ ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด อากาศร้อน อากาศร้อนจัด 
<๐.๑ ๐.๑-๑๐.๐ ๑๐.๑-๓๕.๐ ๓๕.๑-๙๐.๐ >๙๐.๐ ๒๓.๐-๑๖.๐ ๑๕.๙-๘.๐ <๘.๐ ๓๕.๐-๓๙.๙ >๓๙.๙ 

เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเรว็ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง) 
พายุดีเปรสช่ัน พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 
<๖๓ กม./ชม. ๖๓-๑๑๗ กม./ชม. ๑๑๘ กม./ชม. ข้ึนไป 

 
**การคาดหมายน้ีเป็นการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจ้าวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไป** 
๒๐  เมษายน  ๒๕๖๖ 


