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8Bการคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูรอนของประเทศไทย  

เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 
 
Uลักษณะอากาศทั่วไป 

ในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน   หยอมความกดอากาศต่ําเน่ืองจากความรอนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวง   

ทําใหประเทศไทยมีอากาศรอนเกือบท่ัวไปกับจะมีอากาศรอนจัดในหลายพื้นท่ี         โดยอากาศรอนจัดสวนใหญจะอยูในภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกตอนบน        แตบางชวงจะมีแนวพัดสอบของลมใตและลมตะวันออกเฉียงใต

พาดผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําใหมีฝนตกลงมาชวยคลายความรอนลงไดในบางวัน       และในชวงปลายเดือนเมษายนถึง

กลางเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะยังมีอากาศรอนจัดบางพื้นท่ีกับจะมีฝนตกในหลายพ้ืนท่ี 

อน่ึง   ในชวงตนเดือนมีนาคม   บางพื้นท่ีของภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังมีอากาศเย็นในตอน

เชา จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีจะแผล่ิมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน    

สําหรับฤดูรอนปน้ี คาดวา อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะใกลเคียงคาปกติ  สวนปริมาณฝนจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย แต

ปริมาณฝนที่ตกน้ีอาจจะไมเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค รวมท้ังการใชนํ้าในการเกษตรกรรมหลายพื้นท่ี  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเคยแลง

ซ้ําซาก     สําหรับฤดูรอนปน้ีจะส้ินสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและจะเขาสูฤดูฝนตอไป   
 

 

 

 

 

 

 
                 กรมอุตุนิยมวิทยา 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 

ขอควรระวัง 
พายุฤดูรอน จะเกิดขึ้นไดบอยคร้ัง UในชวงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมU  และสวนใหญจะเกิดบริเวณประเทศ

ไทยตอนบน    โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง  บางคร้ังจะมีลูกเห็บตกลงมาดวย  ซึ่งจะเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสิน ส่ิง

ปลูกสราง ตลอดจนทําความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตรได 

สภาวะความแหงแลง  ในระยะน้ีจะมีฝนตกเปนชวงๆ แตมีปริมาณไมมาก  ทําใหหลายพื้นที่อาจเกิดความแหงแลง และจะ

ประสบกับการขาดแคลนนํ้า ทั้งทางดานอุปโภค บริโภคและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณแลงซ้ําซากและพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน

จึงควรประหยัดการใชน้ํา และวางแผนการใชน้ําใหไดประโยชนสูงสุด 

อัคคีภัยและไฟปา ในชวงฤดูรอนจะมีลักษณะอากาศแหง ซึ่งเอื้ออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาไดงาย ประชาชนจึง

ควรระมัดระวังการใชเช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไวดวย 

พายุไซโคลน ในชวง UปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมU อาจมีพายุไซโคลนกอตัวขึ้นในทะเลอันดามัน และเคล่ือน

ตัวเขามาใกลชายฝงหรือเคล่ือนเขาสูประเทศพมา สงผลใหดานตะวันตกของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น  และอาจกอใหเกิด

สภาวะนํ้าทวมฉับพลันบางพื้นที่ ในที่ราบลุมหรือที่ราบเชิงเขาได 
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           0Bรายละเอียดการคาดหมายสภาพอากาศและอุณหภูมิสูงสุดตามภาคตางๆ 

 

ภาค สภาพอากาศ อุณหภูมิสูงสุด 
เหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จะมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป กับมีอากาศรอนจัด

หลายพื้นที่ สวนมากในเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน แตในบางชวงแตจะมีฝนตกลงมาชวย

คลายความรอนลงได โดยจะมีฝนฟาคะนอง ลม

กระโชกแรงและลูกเห็บตกในหลายพื้นที่  

40 - 43  ํ ซ. บริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม 

ลําปาง ลําพูน นาน  แพร อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก 

พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ หนองคาย เลย 

หนองบัวลําภู  อุดรธานี  สกลนคร นครพนม 

กาฬสินธุ มุกดาหาร ขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม 

รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย 

สุรินทร ศรีสะเกษและอุบลราชธานี 
กลางและตะวันออก
รวมทั้งชายฝง 

จะมีอากาศรอนอบอาวเกือบทั่วไป กับมีอากาศ

รอนจัดบางพื้นที่ สวนมากในเดือนมีนาคมถึง

เดือนเมษายน แตจะมีฝนตกลงมาชวยคลาย

ความรอนลงไดในบางชวง โดยจะมีฝนฟาคะนอง 

ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่  

40 - 42  ํ ซ. บริเวณจังหวัดนครสวรรค ลพบุรี 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี 

และสระแกว 

ใต จะมีอากาศรอนบางพื้นที่    กับจะมีฝนเปนแหง ๆ

ถึงกระจาย โดยในชวงปลายเดือนเมษายนถึง

พฤษภาคม จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในภาคใตฝง

ตะวันตก   สวนคล่ืนลมในอาวไทย  และทะเล 

อันดามัน จะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2  เมตร 

37 - 39   ํ ซ. บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา 

ระนองและตรัง 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

จะมีอากาศรอนอบอาว และชวงที่มีอากาศรอน

ที่สุดสวนใหญจะอยูในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือน

เมษายน แตในบางชวงจะมีฝนตกลงมาชวย

คลายความรอนลงได โดยจะมีฝนฟาคะนอง ลม

กระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ 

37 - 39   ํ ซ. 

    
      หมายเหตุ   

- การคาดหมายน้ีเปนการคาดระยะนานโดยใชวิธีทางสถิติ และวิเคราะหจากแบบจําลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได  

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

- ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน/ รายฤดูไดท่ี  HUwww.tmd.go.thUH      

- อุณหภูมิ   35.0-39.9  ํ ซ.           อยูในเกณฑอากาศรอน 

- อุณหภูมิ        ต้ังแต   40.0  ํ ซ. ขึ้นไป        อยูในเกณฑอากาศรอนจัด 

 

กลุมภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 



 

 
 

1Bการคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (   ํ ซ.) ของประเทศไทยในชวงฤดูรอน พ.ศ. 2552 

เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม  2552 
           

มีนาคม เมษายน ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม 
ภาค 

คาดหมายป 2552 สถิติป 2551 คาดหมายป 2552 สถิติป 2551 คาดหมายป 2552 สถิติป 2551 

เหนือ 35-37 35.5 36-38 36.3 34-36 32.7 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 34-36 34.3 35-37 35.2 33-35 32.6 

กลาง 35-37 35.7 35-37 36.0 34-36 33.3 

ตะวันออก 33-35 33.6 34-36 34.3 33-35 32.7 

ใตฝงตะวันออก 31-33 32.0 32-34 33.3 32-34 32.8 

ใตฝงตะวันตก 33-35 33.3 33-35 33.3 32-34 31.4 

กรุงเทพมหานคร 33-35 34.7 34-36 35.8 33-35 34.2 
 

Uหมายเหตุ U    การคาดหมายนี้เปนการคาดหมายระยะนาน อาจมีการคลาดเคลื่อนไดบาง จึงควรติดตามพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาตอไป 

    

          

 

 
 



 
                                  

                                         สถิติอุณหภูมิสูงที่สุด (   ํ ซ.) เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม  2551 
                  กุมภาพันธ                   มีนาคม               เมษายน                  พฤษภาคม 

6Bภาค สูงที่สุด  วันที่           ที่ สูงที่สุด  วันที่           ที่ สูงที่สุด  วันที่           ที่ สูงที่สุด  วันที่           ที่ 
เหนือ  38.2    25 อ.เมือง   

จ.ตาก 
 40.5   29 อ.เมือง   

จ.ตาก 
 42.4    22 อ.เมือง   

จ.แมฮองสอน 
 38.8     10 อ.เมือง 

จ.อุตรดิตถ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

  36.0    25 อ.เมือง  

จ.ชัยภูมิ 
 39.2    17 อ.เมือง   

จ.มุกดาหาร 
  41.0    21 อ.โกสุมพิสัย 

จ.มหาสารคาม 
  37.5     9 อ.ทาตูม 

จ.สุรินทร 

กลาง   38.0 12,26 อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี 
 39.8 19,22 อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี 
  41.0   10 อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี 
  37.9     9 สกษ.ตากฟา 

จ.นครสวรรค 

ตะวันออก   36.0    25 อ.เมือง 

จ.ปราจีนบุรี 
  38.8    30 อ.เมือง 

จ.ปราจีนบุรี 
  39.9   13 สอท.กบินทรบุรี 

จ.ปราจีนบุรี 
  37.0     6 สอท.กบินทรบุรี 

จ.ปราจีนบุรี 
  25 สอท.กบินทรบุรี 

จ.ปราจีนบุรี 
         

ใตฝงตะวันออก   35.1    2 สอท.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช 
  38.1    30 อ.เมือง 

จ.สุราษฏรธานี 
  38.3    17 สกษ.หนองพลับ 

อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

  36.2 6, 26 สกษ.หนองพลับ 

อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ 
           2,3 อ.เมือง  

จ.สงขลา 

ใตฝงตะวันตก 
 

  36.5    4 ทาอากาศยานภูเก็ต 

จ.ภูเก็ต 
  36.5    27 อ. เมือง    

จ.ระนอง 
  36.0    13 อ. เมือง    

จ.ระนอง 
  34.8     2 ทาอากาศยานภูเก็ต 

จ.ภูเก็ต 

7Bทั้งประเทศ   38.2    25 อ.เมือง   

จ.ตาก 
 40.5    29 อ.เมือง   

จ.ตาก 
 42.4    22 อ.เมือง   

จ.แมฮองสอน 
  38.8     10 อ.เมือง   

จ.อุตรดิตถ 

กรุงเทพมหานคร   35.3     23 ศูนยประชุมแหงชาติ 

สิริกิติ์  เขตคลองเตย 
  36.8    31 ศูนยประชุมแหงชาติ 

สิริกิติ์  เขตคลองเตย 
  38.1    15 ศูนยประชุมแหงชาติ 

สิริกิติ์  เขตคลองเตย 
  37.4     8 สนง.อุตุนิยมวิทยาทะเล 

เขตคลองเตย 

Uหมายเหตุ :U   สกษ. หมายถึง สถานีอากาศเกษตร ,  สอท. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก  และ สนง. หมายถึง สํานักงาน  



เชียงราย 
แมฮองสอน พะเยา 

เชียงใหม 

ลําพูน 
อตรดิตถ  

พิษณุโลก 

กําแพงเพช

ตาก 

นาน  
 

สโขทัย  

พิจิตร  
เพชรบูรณ  

นครสวรรค  

กาญจนบรี  สพรรณบรี  

ลพบรี  

กรงเทพ

อุทัยธานี  

สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 

สมทรสงคราม 
ราชบุรี  

สระบุรี  
อยุธยา  ปทุมธานี 

สิงหบุรี  

อางทอง 

นครปฐม   

 2Bการคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในชวงฤดูรอน  
3B(เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552) 

และจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2552 

ภาคเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในเดือน มี.ค.และ เม.ย.52 

มีนาคม 35-37 
 

เมษายน 36-38 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในเดือน มี.ค.และ เม.ย.52 

มีนาคม 34-36 
 

เมษายน 35-37 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 33-35 
 

 

    ภาคกลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (    ํซ.) / ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในเดือน มี.ค.และ เม.ย.52 

มีนาคม 35-37 
 

เมษายน 35-37 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 34-36 
 

 

 

 
มีเมฆบางสวน 

 
ฝนฟาคะนองบางพ้ืนท่ี 

 
ฝนฟาคะนองเปนแหงๆ 

 
ฝนฟาคะนองกระจาย 

          อากาศรอนจัด อุณหภูมิ  ต้ังแต  40.0 °ซ.                       อากาศรอน  อุณหภูมิ  35.0 – 39.9 °ซ. 
 
 

หนองคาย 

นครพนม 
สกลนคร 

มุกดาหาร 

เลย 

ขอนแกน 

มหาสารคาม 
รอยเอ็ด 

อุบลราชธาน ี 

สุรินทร  

อุดรธานี 

ชัยภูมิ  

นครราชสีมา 
บุรีรัมย  

หนองบัวลําภ ู 

กาฬสินธุ   

ยโสธร  อํานาจเจริญ  

 ศรีสะเกษ  

ลําปาง แพร 



ชลบุรี  

ระยอง จันทบุรี  

ปราจีนบรี  
นครนายก  

สระแกว  ฉะเชิงเทรา 

ตราด  

 4Bการคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยในชวงฤดูรอน  
5B(เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552) 

และจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2552 

ภาคตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (    ํซ.)  /  ฝน จังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศรอนจัดในเดือน มี.ค.และ เม.ย.52 

มีนาคม 33-35 
 

เมษายน 34-36 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 33-35 
 

 

 

ภาคใตฝงตะวันออก ภาคใตฝงตะวันตก 

                                      อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (    ํซ.) / ฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (    ํซ.)  /  ฝน 

มีนาคม 31-33 
 

33-35 
 

เมษายน 32-34 
 

33-35 
 

ครึ่งแรกพฤษภาคม 32-34 
 

32-34 
 

 

 

 
มีเมฆบางสวน 

 
ฝนฟาคะนองบางพ้ืนท่ี 

 
ฝนฟาคะนองเปนแหงๆ 

 
ฝนฟาคะนองกระจาย 

       อากาศรอนจัด อุณหภูมิ  ต้ังแต  40.0 °ซ.                       อากาศรอน  อุณหภูมิ  35.0 – 39.9 °ซ. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

การคาดหมายปริมาณฝนรายฤดู 
มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2552 

การคาดหมายจํานวนวันที่ไมมีฝนตก 
มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 2552 

กลุมวิชาการภูมิอากาศ  
16 ก.พ. 2552 


