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สรุปลักษณะอากาศประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
 

               เดอืนนี้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทั่วไป
เกือบตลอดเดือน โดยในช่วงต้นเดือนหลายพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่อง  รวมถึงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่มีอากาศร้อนจัดในหลายพ้ืนที่ จากอิทธิพลของหย่อมความความกดอากาศต่่า
เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุก
ภาค และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 1.3 องศาเซลเซียส นอกจากนี้มีบางพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่า
สถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ของเดือนพฤษภาคม ส่าหรับฝนในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบนมี
ฝนน้อยและการกระจายของฝนไม่สม่่าเสมอ ส่วนในช่วงปลายเดือนอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีร่องมรสุมพาด ผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณอ่าวตังเกี๋ย กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและอ่าวไทย ท่าให้พ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีฝนตกต่อเนื่องและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 ส่าหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
ภาคใต้เกือบตลอดเดือนกับมีลมตะวันตกพัดปกคลุมในบางช่วง ท่าให้มีฝนตกเกือบตลอดเดือน โดยปริมาณฝนส่วน
ใหญ่อยู่ทางตอนกลางและตอนล่างของภาค อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปริมาณฝนโดยรวมเฉลี่ยของทั้ง 2 ฝั่ง พบว่า
ต่่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย ปริมาณฝนรวมเดือนนี้ต่่ากว่า ค่าปกติในทุกภาคและปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศต่่ากว่าค่าปกติ
ร้อยละ 17 รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้ 
 วันที่ 1-10 พฤษภาคม  หย่อมความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศ ไทย
ตอนบนเกือบตลอดช่วง กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและภาคตะวันออกในระยะต้นช่วง และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศ ไทยตอนบนในตอนปลาย
ช่วง ลักษณะดังกล่าวท่าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือมี
อากาศร้อนจัดเกือบทั่วไปในระยะต้นและกลางช่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีอากาศร้อนจัดในหลาย
พ้ืนที่ และภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิสูงที่สุด ในช่วงนี้วัดได้ 43.0 องศาเซลเซียส ที่อ่าเภอเมือง 
จังหวัดล่าปาง เมื่อวันที่ 3 และที่อ่าเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 3 และ 4  ส่าหรับภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบ
ทั่วไปทางฝั่งตะวันออกของภาค วัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 39.5 องศาเซลเซียส ที่อ่าเภอเมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันที่ 2 และที่อ่าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 โดยมีฝนตกหนาแน่นในระยะกลางและปลายช่วง 
โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพล
ของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ในระยะต้นและกลางช่วง  และลมตะวันตกพัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวในระยะปลายช่วง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณภาคใต้วัดได้ 129.3 มิลลิเมตร ที่อ่าเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา เมื่อวันที่ 4 วันที่  
 วันที่ 11-20 พฤษภาคม  ในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีอากาศ
ร้อนจัดหลายพื้นท่ีในภาคเหนือและบางพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  อุณหภูมิสูงที่สุดวัด
ได้ 42.5 องศาเซลเซียส ที่อ่าเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 และที่อ่าเภอเมือง จังหวัด ล่าปาง เมื่อวันที่ 20 
ส่าหรับภาคใต้อิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัด ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และ
อ่าวไทยในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีก่าลังอ่อนลง ท่าให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง โดยภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีฝนร้อยละ 40-80 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของ
พ้ืนที่กับฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 30-40 ของพ้ืนที่ ปริมาณฝน
สูงสุดในช่วงนี้วัดได้ 80.0 มิลลิเมตร ที่อ่าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 
 วันที่ 21-31 พฤษภาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว 
ไทยตลอดช่วง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่่าปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยและชายฝั่งประเทศเวียดนามใน ระยะ
ต้นช่วง อีกทั้งร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ หย่อมความกด อากาศต่่า
บริเวณอ่าวตังเกี๋ยในระยะครึ่งหลังของช่วง และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียง  เหนือตอนล่าง 
ภาคตะวันออกและอ่าวไทยในตอนปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวท่าให้ ภาคใต้มีฝนร้อยละ 50-80 ของพ้ืนที่เกือบตลอด
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ช่วงกับมีฝนหนักบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 80.6 มิลลิเมตร ที่สถานีอากาศเกษตร ยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 
21 และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 21   
 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค โดยเฉพาะภาคเหนือสูงกว่าค่าปกติ 2.3 องศา 
เซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 43.0 องศาเซลเซียส ที่อ่าเภอเมือง จังหวัดล่าปาง เมื่อวันที่ 3 และที่อ่าเภอ เมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 3 และ 4 ส่าหรับอุณหภูมิต่่าที่สุดวัดได้ 20.0 องศาเซลเซียส ที่สถานี อุตุนิยมวิทยาเกษตร
จังหวัดล่าปาง เมื่อวันที่ 26  
 ปริมาณฝนของประเทศไทยตอนบนต่่ากว่าค่าปกติในทุกภาคดังนี้ ภาคเหนือ 49.6 มิลลิเมตร 
(28%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.1 มิลลิเมตร (16%) ภาคกลาง 55.4 มิลลิเมตร (32%) ภาคตะวันออก 35.3 
มิลลิเมตร (16%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3.6 มิลลิเมตร (3%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 2.8 มิลลิเมตร (1%) 
 
ที่มา: [สภาวะอากาศประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2562. 11 มิถุนายน 2562, จาก: https://www.tmd.go.th] 
 

https://www.tmd.go.th/
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ที่มา: [สภาวะอากาศประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2562. 11 มิถุนายน 2562, จาก: https://www.tmd.go.th] 
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บริเวณที่มีฝนตกหนักตามอ าเภอต่างๆ ในภาคใต้มีดังนี้ 

วันท่ี อ่าเภอ/จังหวัด 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
วันท่ี อ่าเภอ/จังหวัด 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

4 อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 36.4 4 อ.สมุย สรุาษฏร์ธาน ี 45.6 
4 อ.หลังสวน ชุมพร 40.0 4 อ.พะโต๊ะ ชุมพร 50.7 
4 อ.พิปูน  นครศรีธรรมราช 38.6 4 อ.ควนขนุน  พัทลุง 60.0 
5 อ.ทุ่งใหญ ่ นครศรีธรรมราช 50.5 8 ม.ราชภัฎฯ  นครศรีธรรมราช 40.5 

10 อ.กาญจนดิษฐ ์ สรุาษฏร์ธาน ี 38.7 11 อ.เมือง  สุราษฏร์ธาน ี 43.0 
14 อ.ทุ่งยางแดง  ปัตตาน ี 66.6 15 อ.โคกโพธ์ิ  ปัตตาน ี 39.8 
15 อ.ทุ่งยางแดง  ปัตตานี 67.4 15 อ.สคุิริน  นราธิวาส 78.6 
15 อ.กาญจนดิษฐ ์ สรุาษฏร์ธาน ี 65.3 15 อ.เมือง  สุราษฏร์ธาน ี 51.0 
15 อ.ท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 47.0 15 อ.สิชล  นครศรีธรรมราช 52.5 
15 อ.พระพรหม นครศรีธรรมราช 80.0 15 อ.เฉลิมพระเกียรติ  นครศรีธรรมราช 39.6 
15 อ.บางแก้ว  พัทลุง 41.3    
16 อ.ยี่งอ  นราธิวาส 36.8 16 อ.ยี่งอ  นราธิวาส 49.4 
16 อ.พิปูน นครศรีธรรมราช 40.1 18 อ.คีรีรัฐนิคม  สุราษฏร์ธาน ี 47.0 
19 อ.กะพ้อ  ปัตตาน ี 37.8 19 อ.แม่ลาน  ปัตตาน ี 50.4 
19 อ.ระแงะ  นราธิวาส 47.6 19 อ.สุไหงปาดี  นราธิวาส 70.0 
21 อ.เมือง พัทลุง 40.0 21 อ.แว้ง  นราธิวาส 43.0 
22 อ.สายบุรี  ปัตตาน ี 51.4 22 อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 36.0 
22 อ.ทุ่งใหญ ่ นครศรีธรรมราช 48.6 22 อ.พิปูน  นครศรีธรรมราช 50.2 
23 อ.วิภาวดี  สุราษฏร์ธาน ี 40.5 24 อ.สายบุรี  ปัตตาน ี 63.2 
24 อ.ปานาเระ  ปัตตาน ี 42.4 24 อ.มายอ  ปัตตาน ี 44.0 
24 อ.แม่ลาน  ปัตตาน ี 50.4 24 อ.ตากใบ นราธิวาส 65.0 
24 อ.สุไหงปาดี  นราธิวาส 36.4 24 อ.เมือง  ปัตตาน ี 37.8 
28 อ.ไม้แก่น  ปัตตาน ี 44.4 28 อ.สว ีชุมพร 40.0 
28 อ.ป่าพยอม พัทลุง 45.0 29 อ.ท่าฉาง  สุราษฏร์ธาน ี 50.0 
29 อ.ตะโหมด พัทลุง 42.0 30 อ.แว้ง  นราธิวาส 55.2 
30 อ.ท่าฉาง สุราษฏร์ธาน ี 45.0 31 อ.นาบอน  นครศรีธรรมราช 36.7 
 
สภาวะคลื่นลม    
ช่วงวันที่ 1-6 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่่ากว่า 1 เมตร  
ช่วงวันที่ 7-31 ลมตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วลม 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
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อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดของภาคใต้ ในแต่ละวัน มีดังนี้ 
วันที่ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด 
1 38.4   ่ซ  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 22.8   ่ซ ท่ี อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี
2 39.5   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.9   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
3 39.5   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎรฯ์ 23.8   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
4 38.0   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎรฯ์ 22.9   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
5 38.5   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.0   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
6 38.4   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 22.8   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
7 38.4   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 23.4   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.สตูล 
8 38.5   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.9   ่ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 
9 

37.0   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 
24.0   ่ซ ท่ี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช และ ต.คอหงส์  
จ.สงขลา 

10 38.1   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 23.4   ่ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 
11 37.2   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.5   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
12 37.2   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 22.8  ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
13 37.1   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.พัทลุง 23.0   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
14 36.9   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ยะลา 22.9   ่ซ ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 
15 

37.2   ่ซ ท่ี ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
22.9   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์, อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุ
ราษฎร์ธานแีละ และ ต.คอหงส์ จ.สงขลา 

16 36.1   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.0   ่ซ ท่ี อ.สะเดา จ.สงขลา 
17 36.5   ่ซ ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 23.0   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
18 37.8   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.2   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
19 36.8   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 22.5  ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎรธ์านี 
20 36.8   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ชุมพร 19.4   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
21 36.4   ่ซ ท่ี อ.สว ีจ.ชุมพร 22.5   ่ซ ท่ี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
22 36.5   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 22.5   ่ซ ท่ี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
23 36.1   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 22.7   ่ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 
24 37.6   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.2   ่ซ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ ์
25 38.9   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.0   ่ซ ท่ี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
26 37.7   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.0   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
27 37.2   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 23.0   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 
28 39.6   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎรฯ์ 23.7   ่ซ ท่ี ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
29 

36.2   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎรฯ์ 
23.0   ่ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานีและท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

30 36.3   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎรฯ์ 21.6   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
31 35.5   ่ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 23.3  ่ซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎรธ์านี 

 
ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

12 มิถุนายน 2562 
 


