
 
                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                              เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2552 

                                                    ออกประกาศ วันที่   30  มีนาคม   2552                                     

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน 

ประเทศไทย

ตอนบน 

อยูในชวงฤดูรอน ลมใตและลมตะวันออก

เฉียงใตจะพัดปกคลุม  กับจะมีหยอมความ

กดอากาศตํ่าเน่ืองจากความรอนปกคลุม

เกือบตลอดชวง ทําใหมีอากาศรอนอบอาว

เกือบท่ัวไป     และหลายพ้ืนท่ีของภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ตอนบนของภาค

กลางและภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิสูงสุด 

40- 43°ซ.  กับจะมีฝนฟาคะนอง ลม

กระโชกแรงในบางพ้ืนท่ี    
อุณหภูมิเฉล่ีย  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน    สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

อยูในชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน 

ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  ในระยะคร่ึง

แรกของเดือนจะมีอากาศรอนบางพ้ืนท่ีและ

จะมีฝนตกเปนระยะๆ และต้ังแตกลางเดือน

เปนตนไปจะมีฝนเพ่ิมขึ้นกับมีฝนหนักบาง

พ้ืนท่ี 
อุณหภูมิเฉล่ีย ใกลเคียงคาปกติ 

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

อยูในชวงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต

จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน  ประเทศ

ไทยและอาวไทย  รองความกดอากาศตํ่า

จะพาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ทําใหบริเวณประเทศไทยมีฝน

ตกหนักในหลายพ้ืนท่ี สวนมากในระยะ

คร่ึงแรกของเดือน  

อุณหภูมิเฉล่ีย    ใกลเคียงคาปกติ 

ปริมาณฝน        ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต จะมีอากาศรอนในตอนกลางวัน   กับจะมี

ฝนฟาคะนองกระจาย      คลื่นลมในอาว

ไทยและทะเลอันดามัน  จะมีคลื่นสูง

ประมาณ 1 - 2 เมตร   

ปริมาณฝน   สงูกวาคาปกติเล็กนอย 

จะมีฝนเพ่ิมมากขึน้     โดยเฉพาะภาคใตฝง

ตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง

พ้ืนท่ี     คลื่นลมในอาวไทย มีคลื่นสูง

ประมาณ 1 เมตร  สวนทะเลอันดามันจะมี

คลื่นสูง 1- 2 เมตร 

ปริมาณฝน   สงูกวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนตกมากกวาฝง

ตะวันออก  เน่ืองจากเปนดานรับมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต  ทะเลในอาวไทยและ

ทะเลอนัดามันมีคลื่นสูง  1 - 2  เมตร   

ปริมาณฝน    สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ขอควรระวัง เดือนเมษายน  จะเกิดพายุฤดูรอนขึ้นไดบอยครั้ง โดยเปนลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกใน

บางพื้นที่  อาจกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน และเรือกสวนไรนา  จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศ

ประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิดตอไปดวย 

เดือนพฤษภาคม อยูในชวงเปล่ียนจากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน  ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  และในเดือนนี้  อาจมีหยอมความ

กดอากาศตํ่ากําลังแรงกอตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันซึ่งอาจทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไซโคลน และมีแนวโนมการเคล่ือนตัวทาง

ทิศเหนือคอนไปทางตะวันออกเขาใกลดานตะวันตกของประเทศไทยได   ซึ่งจะทําใหภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคใตมีฝน

เพิ่มมากขึ้น 

เดือนมิถุนายน อาจมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และเคล่ือนตัวผานประเทศฟลิปปนส

ลงสูทะเลจีนใตได    ซึ่งจะทําใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลังแรงขึ้น  เปนผลใหบริเวณ

ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝงภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก จึงขอใหประชาชนติดตามขาว

พยากรณอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

 
 
 
 
 

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

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 36-38 34-36 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 22-24 23-25 23-25 

 
เหนือ 

ฝน(มม.) 60-90 150-200 130-170 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 35-37 33-35 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 24-26 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฝน(มม.) 80-110 150-200 180-230 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 36-38 34-36 33-35 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 25-27 24-26 

 
กลาง 

ฝน(มม.) 70-100 140-180  130-160 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 33-35 32-34 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 24-26 24-26 24-26 

 
ตะวันออกรวมทัง้

ชายฝง ฝน(มม.) 80-110 200-240 230-300 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 32-34 32-34 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

ฝน(มม.) 60-90  120-190  110-140  

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 33-35 32-34 31-33 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 ฝน(มม.) 140-180  300-360  320-400  

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 34-36 33-35 32-34 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 26-28 25-27 24-26 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ฝน(มม.) 90-120  170-230 100-150  
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คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

เหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

กลาง สูงกวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

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

หมายเหตุ   -   คาปกติ หมายถึงคาเฉล่ีย 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 
    -   การคาดหมายน้ีเปนการคาดระยะนานโดยใชวิธีทางสถิติ และวิเคราะหจากแบบจําลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคล่ือนได 

-   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 

มีนาคม  2552 

 


