
    การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย  พ.ศ. 2552 
ออกประกาศวันท่ี   24  เมษายน  พ.ศ. 2552 

กรมอุตุนิยมวิทยา  4353  ถนนสุขุมวิท  บางนา  กรุงเทพฯ 10260 

 

ลักษณะทัว่ไป  

ปน้ี คาดวา ประเทศไทยจะเขาสูฤดูฝนต้ังแตสัปดาหท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคม  โดยในชวงตนฤดู  มรสุมตะวันตก

เฉียงใตจะเริ่มพัดนําความชื้นเขาปกคลุมประเทศไทย และรองความกดอากาศตํ่าจะพาดผานภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางในระยะครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ทําใหมีฝนตกติดตอกันหลายพื้นท่ีกับจะมีฝนหนักบาง

พื้นท่ี    นอกจากน้ีอาจมีหยอมความกดอากาศตํ่าในทะเลอันดามันทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไซโคลน และเคล่ือนตัวเขาใกล

ดานตะวันตกของประเทศไทย  ซึ่งจะทําใหมฝีนตกหนักถึงหนักมากบริเวณดังกลาวและอาจเกิดนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหล

หลาก และอุทกภัยได     

ในชวงเดือนมิถนุายนถึงเดือนกรกฎาคมรองความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนข้ึนไปพาดผานภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศจีนตอนใต ทําใหฝนบริเวณประเทศไทยลดลง    อาจเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและเกิดการขาด

แคลนนํ้าไดในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะในชวงคร่ึงหลังของเดือนมิถุนายนถึงคร่ึงแรกของเดือนกรกฎาคม    จากน้ันในเดือน

สิงหาคมถึงกันยายนรองความกดอากาศตํ่าน้ีจะเลื่อนกลับลงมาพาดผานประเทศไทยตอนบนอีกคร้ัง และจะทําใหชวง

ดังกลาวมีฝนตกชุกเกือบท่ัวไปกับมีฝนหนักถึงหนักมาก อาจเกิดนํ้าทวมฉับพลันไดในบางพื้นท่ี สวนในเดือนตุลาคมตอเน่ือง

ถึงพฤศจิกายนรองความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนลงไปพาดผานภาคใต และมรสุมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปล่ียนเปน

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงทั่วไป   แตฝนจะเพิ่มมากขึ้นในภาคใต

โดยเฉพาะทางฝงตะวันออกของภาค     

สําหรับปน้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนคาดวาจะส้ินสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม  สวนภาคใตจะมีฝน

ตอเน่ืองไปจนถึงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม โดยปริมาณฝนตลอดฤดูของประเทศไทยจะ
ใกลเคียงคาปกติ    ยกเวนภาคใตที่จะต่าํกวาคาปกตเิล็กนอยในชวงกลางฤดูฝน 

 

พายุหมุนเขตรอน  
(ดีเปรสชั่น  
พายุโซนรอน  
และไตฝุน) 

ฤดูฝนป 2552 น้ี คาดวา จะมพีายุหมุนเขตรอนเคล่ือนเขาสูประเทศไทย 2 - 3 ลูก โดยจะกอ

ตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก(ทางตะวันออกของประเทศฟลิปปนส)หรือในทะเล

จีนใต แลวเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตก และข้ึนฝงบริเวณประเทศเวียดนาม เขาสูประเทศไทย

ตอนบน  หรือเคล่ือนตัวผานอาวไทยเขาสูภาคใตของประเทศไทยได  โดยมแีนวโนมสูงสุดท่ีจะ
เคล่ือนผานประเทศไทยตอนบนในเดือนสิงหาคมและกันยายน และผานภาคใตในเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน 

ขอควรระวัง 
1.ในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน   หลายพื้นท่ีจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดตอกันหลายวัน  ซึ่งอาจกอใหเกิดนํ้าทวม
ฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก และอุทกภัยได  จึงขอใหประชาชนติดตามขาวอากาศประจาํวนัอยางใกลชิดตอไปดวย  
2. ชวงท่ีมีพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนตัวเขาใกลหรือเคล่ือนผานประเทศไทย  จะมีลักษณะของพายุลมแรง ฝนตกเปนบริเวณ
กวาง และจะมฝีนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นท่ี  สําหรับบริเวณชายฝงจะมีคล่ืนพายุซดัฝง ทะเลมีคล่ืนจัดถึงจัดมาก 
ความสูงของคล่ืน 2 - 5 เมตร จึงขอใหประชาชนและชาวเรือระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติดังกลาว และขอให
ติดตามขาวพยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิดในชวงท่ีมพีายุหมุนเขตรอนไวดวย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ ส า ร  

 



 

การคาดหมายฝนเปรียบเทียบกับคาปกติ 
ภาค พ.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ส.ค. ก.ย. – ต.ค. พ.ย. – ธ.ค. 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

กลาง ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

ใตฝงตะวันออก 
(อาวไทย) 

ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

เล็กนอย 

ตํ่ากวาคาปกติ 

เล็กนอย 

ใกลเคียงคาปกติ 

ใตฝงตะวันตก 
(อันดามัน) 

ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

เล็กนอย 

ตํ่ากวาคาปกติ 

เล็กนอย 

ใกลเคียงคาปกติ 

 

กรุงเทพมหานคร ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ - 

 
 

การคาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ในฤดูฝน พ.ศ. 2552 
ภาค พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เหนือ 150-200 130-170 150-200 200-240 190-230 100-150 10-40 - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 150-200 180-230 180-240 230-280 210-260 100-130 10-30 - 

กลาง 140-180 130-160 140-160 160-200 230-290 140-200 15-50 - 

ตะวันออก 200-240 230-300 240-300 300-350 320-370 180-230 30-80 - 

ใตฝงตะวันออก 110-150 100-120 90-120 90-130 120-150 190-230 300-400 180-270 

ใตฝงตะวันตก 270-330 280-350 260-340 300-400 330-420 230-330 150-230 50-80 

กรุงเทพมหานคร 170-230 100-150 130-180 140-220 280-360 220-300 15-50 - 
 

หมายเหตุ          -      คาปกติ หมายถึงปริมาณฝนเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ.2514 - 2543) 

- การคาดหมายสภาวะฝนน้ีเปนการคาดระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมอิากาศ และวิธีทางสถิติ    
     อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได 

- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน  รายฤดู  ไดท่ีโทร. 02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827  

- ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน รายฤดู ไดท่ี www.tmd.go.th หรือ www.weather.go.th                       

 

กลุมภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอตุุนิยมวิทยา 
เมษายน 2552 

 

 



การคาดหมายฝนสูง-ตํ่ากวาคาปกติ และปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ฤดูฝน 2552 
 

 

พ.ค.150-200 

มิ.ย.130-170 

ก.ค.150-200 

ส.ค.200-240 

พ.ค.150-200 

มิ.ย.180-230 

พ.ค.140-180 

มิ.ย.130-160 
พ.ค.200-240 

มิ.ย.230-300 

พ.ค.110-150 

มิ.ย.100-120 

พ.ค.270-330 

มิ.ย.280-350 

ก.ค.180-240 

ส.ค.230-280 
ก.ค.140-160 

ส.ค.160-200 
ก.ค.240-300 

ส.ค. 300-350 

ก.ค.90-120 

ส.ค.90-130 

ก.ค.260-340 

ส.ค.300-400 

ก.ย.190-230 

ต.ค.100-150 

ก.ย.210-260 

ต.ค.100-130 
ก.ย.230-290 

ต.ค.140-200 ก.ย.320-370 

ต.ค.180-230 

ก.ย.120-150 

ต.ค.190-230 
ก.ย.330-420 

ต.ค.230-330 

พ.ย. 10-40 

ธ.ค.  - 

พ.ค.- มิ.ย. ก.ค.- ส.ค. 

ก.ย.- ต.ค. พ.ย.- ธ.ค. 

พ.ย. 10-30 

ธ.ค.  - 

พ.ย. 15-50 

ธ.ค.  - 
พ.ย. 30-80 

ธ.ค.  - 

พ.ย. 150-230 

ธ.ค.  50 - 80 

พ.ย. 300-400 

ธ.ค.180-270 

ต่ํากวาคาปกต ิ ใกลเคยีงคาปกต ิ สูงกวาคาปกตเิล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเลก็นอย สูงกวาคาปกต ิ

พ.ค. 170-230 

มิ.ย. 100 - 150 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

ก.ค. 130 - 180 

ส.ค.  140- 220 

ก.ย.  280-360 

ต.ค. 220 - 300 
พ.ย.  15 – 50 

ธ.ค.    - 

กลุมภูมิอากาศ  
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

เมษายน 2552 




