
    การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2552 

ออกประกาศ วันที่  26  กุมภาพันธ  2552 

                                                                                                                      

บริเวณ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 
ประเทศไทย
ตอนบน 

ชวงตนเดือน บริเวณตอนบนของ
ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปในตอนเชา 
สวนตอนกลางวันจะมีอากาศรอนอบอาว   
สําหรับในชวงกลางเดือนถึงปลายเดือน
จะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจาก
ความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ทําใหมีอากาศรอนอบอาวทั่วไป  โดย
บางวันจะมีอากาศรอนจัดในหลายพื้นที่  
อุณหภูมิเฉล่ีย   ใกลเคียงคาปกติ 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

หยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความ
รอนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบน
เกือบตลอดเดือน ทําใหบริเวณดังกลาวมี
อากาศรอนโดยทั่วไป และบางวันจะมี
อากาศรอนจัดในหลายพื้นที่ แตในบาง
ชวงจะมีแนวพัดสอบของลมใตและลม
ตะวันออกเฉียงใตพาดผาน  ทําใหมีฝน
ฟาคะนองเปนแหง ๆ ถึงกระจายซึ่งจะ
ชวยคลายความรอนลงไปได 
อุณหภูมิเฉล่ีย   ใกลเคียงคาปกติ 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

อยูในชวงเปลี่ยนจากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน 
ลักษณะอากาศจะแปรปรวน และใน
ระยะครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันตก
เฉียงใตกําลังคอนขางแรงจะพัดปกคลุม
ประเทศไทย ทําใหมีฝนตกเปนระยะ ๆ 
กับมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่  
อุณหภูมิเฉล่ีย   ใกลเคียงคาปกติ 
ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต ภาคใตทั้งสองฝงมีอากาศรอน โดยจะมี
ฝนฟาคะนองบางพื้นที่ถึงเปนแหง ๆ    
คลื่นลมในทะเลอันดามันและอาวไทยจะ
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

จะมีอากาศรอนในตอนกลางวัน และมี
ฝนฟาคะนองบางพื้นที่ถึงเปนแหง ๆ  
คลื่นลมในอาวไทยและทะเลอันดามัน 
จะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร   
สําหรับฝงตะวันตกปริมาณและการ
กระจายของฝนจะเพิ่มขึ้นในชวงปลาย
เดือนรวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันจะ
เริ่มมีกําลังแรงขึ้น 
ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใตจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกวาเดือนที่
ผานมา โดยเฉพาะฝงตะวันตกจะมีฝน
ตกหนักในหลายพื้นที่  
คลื่นลมในอาวไทย จะมีคลื่นสูง
ประมาณ  1-2  เมตร  สวนอันดามันจะ
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

หมายเหตุ เดือนมีนาคมและเมษายน  อยูในชวงฤดูรอน มักจะเกิดพายุฤดูรอนขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง พายุลมแรง และ
ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ อาจกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน และเรือกสวนไรนาได จึงขอใหประชาชนติดตามขาว
พยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิดตอไปดวย 
ชวงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงกอตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน และทวีกําลัง
แรงขึ้นเปนพายุไซโคลน แลวมีแนวโนมการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนไปทางตะวันออกเขาใกลดานตะวันตกของประเทศไทย   
ซึ่งจะทําใหภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคใตมีฝนเพ่ิมมากขึ้น  

 
      กรม อุตุ นิ ยม วิทย า  

กระทรวง เทคโน โลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อ ส า ร  

 
 
 
 
 

 



รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี ้
 

ภาค  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 35-37 36-38 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 19-21 22-24 23-25 

 
เหนือ 

ฝน(มม.) 20-40 60-90 150-200 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 34-36 35-37 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 21-23 23-25 24-26 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฝน(มม.) 30-50 80-110 160-210 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 35-37 35-37 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

 
กลาง 

ฝน(มม.) 20-40 70-100 150-200 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 34-36 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

ฝน(มม.) 50-80 80-110 180-230 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 23-25 23-25 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

ฝน(มม.) 40-60 60-90 120-160 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 33-35 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 23-25 23-25 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 ฝน(มม.) 60-90 140-180 290-340 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 33-35 34-36 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ฝน(มม.) 30-50 90-120 170-220 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกติ
 

ภาค มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

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

 
 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกต ิ
 

ภาค มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กลาง ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันออก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันตก ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
 
หมายเหตุ   -   คาปกติ หมายถึงคาเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 
    -   การคาดหมายนี้เปนการคาดระยะนาน โดยใชวิธีทางสถิติ 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 

 กุมภาพันธ  2552 
 

 

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