
 
                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                                                   เดือนพฤษภาคมถงึกรกฎาคม 2552 

                                                                             ออกประกาศ วันที่  29  เมษายน  2552                                     

                                                                                                                      

บริเวณ เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 

ประเทศไทย
ตอนบน 

อยูในชวงเปลี่ยนฤดู   จากฤดูรอนเขาสู
ฤดูฝน ในชวงตนเดือนลักษณะอากาศ
จะแปรปรวน  จากนั้นรองความกด
อากาศต่ําจะพาดผานภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  กับ
จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม
ประเทศไทยเกือบตลอดเดือน โดยจะ
มีกําลังแรงเปนระยะ ๆ  ทําใหมีฝนตก
ตอเนื่องเกอืบตลอดเดือน โดยเฉพาะ
ในระยะครึ่งหลังของเดือนปริมาณ
และการกระจายของฝนจะเพิ่มข้ึน  
อุณหภูมิเฉลีย่ ใกลเคียงคาปกติ 
ปริมาณฝน ใกลเคียงคาปกติ 

อยูในชวงตนฤดูฝน  ในระยะครึ่งแรก
ของเดือน รองความกดอากาศต่ําจะ
พาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ   จากนั้นจะเลื่อนขึ้นไป
พาดผานประเทศจีนตอนใต   
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะ
พัดปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน 
โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ ทําใหมี
ฝนตกชุกและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ 
สวนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน  
สําหรับในชวงปลายเดือนปริมาณและ
การกระจายของฝนจะลดลง  
อุณหภูมิเฉลีย่ ใกลเคียงคาปกติ 
ปริมาณฝน ใกลเคียงคาปกติ 

อยูในชวงกลางฤดูฝน  รองความกด
อากาศต่ําท่ีพาดผานประเทศจีน 
ตอนใต จะเลื่อนลงมาพาดผาน
ภาคเหนือและภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือของประเทศไทยในระยะ
ครึ่งหลังของเดอืน  ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัด   
ปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน  
โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ       
ทําใหปริมาณและการกระจายของ
ฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในระยะครึ่ง
หลังของเดอืน 
อุณหภูมิเฉลีย่ ใกลเคียงคาปกติ 
ปริมาณฝน ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ภาคใตและอาวไทย  
ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝน
ตกหนักถึงหนกัมากหลายพื้นที่  
ทะเลในอาวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
สวนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ประมาณ 
2 เมตร   
ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนตกมากกวา
ฝงตะวันออก เนื่องจากเปนดานรับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต  
ทะเลในอาวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
สวนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง ประมาณ  
2  เมตร   
ปริมาณฝน ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใตฝงตะวันตกยังคงจะมีฝนตก
มากกวาฝงตะวันออก เนื่องจากเปน
ดานรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
ทะเลในอาวไทยและทะเลอันดามัน
มีคลื่นสูง  1-2  เมตร   
ปริมาณฝน ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 
 

หมายเหตุ เดือนพฤษภาคม   อาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงกอตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน  ซึ่งอาจทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุ
ไซโคลน และมีแนวโนมการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนไปทางตะวันออกเขาใกลดานตะวันตกของประเทศไทย  สงผลให
ภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคใตมีฝนเพิ่มมากขึ้น 
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม  อาจมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผาน
ประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใต ทําใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น เปนผลให
บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝงภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก   ขอใหประชาชนติดตามขาว
พยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย  

      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  
กระทรวง เทคโน โลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อ ส า ร  
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รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี ้

ภาค  พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 32-34 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

 
เหนือ 

ฝน(มม.) 150-200 130-170 150-200 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฝน(มม.) 150-200 180-230 180-240 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 24-26 24-26 

 
กลาง 

ฝน(มม.) 140-180  130-160 140-160 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 24-26 24-26 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

ฝน(มม.) 200-240 230-300 240-300 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 23-25 23-25 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

ฝน(มม.) 110-150  100-120  90-120  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 23-25 23-25 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

                                                                                                                                                                  

 ฝน(มม.) 270-330  280-350  260-340  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 25-27 25-27 25-27 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ฝน(มม.) 170-230 100-150  130-180  
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คาดหมายฝนสูง-ตํ่ากวาคาปกติ 
 

ภาค พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กลาง ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันตก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ตํ่ากวาคาปกติ  
 

ภาค พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กลาง ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันตก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
 
หมายเหตุ   -   คาปกติ หมายถึงคาเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 
    -   การคาดหมายนี้เปนการคาดระยะนานโดยใชวิธีทางสถิติ และวิเคราะหจากแบบจําลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได 

-   สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่โทร. 02-3989929   โทรสาร 02-3838827    
-   ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือน และรายฤดูไดที่  www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th

 
   

กลุมภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

เมษายน  2552 

 

http://www.tmd.go.th/
http://www.weather.go.th/

