
 
                                                      การคาดหมายลกัษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                                เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ.2553 

                                                          ออกประกาศ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2553                     

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 
ประเทศ
ไทย
ตอนบน 

  หยอมความกดอากาศต่ําเน่ืองจาก

ความรอนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบน

เกือบตลอดเดือน    ทําใหมีอากาศรอน

อบอาวทั่วไปกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน 

และจะมีอากาศรอนจัดในบางวัน  

อุณหภูมิสูงสุด 40 - 43° ซ. ในบางพื้นที่

ของภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 

ทางตอนบนของภาคกลางและภาค

ตะวันออก แตในบางชวงจะมีฝนฟา

คะนองเปนแหง ๆ ชวยคลายความรอน

ลงไปได            

อุณหภูมิเฉล่ีย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ยังอยูในชวงฤดูรอน หยอมความกด

อากาศตํ่าเน่ืองจากความรอนยังปกคลุม

ประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน   

ทําใหมีอากาศรอนอบอาว โดยจะมี

อากาศรอนจัดในหลายพื้นที่ อุณหภูมิ

สูงสุด 40 - 43° ซ. โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทางตอนบนของภาคกลางและภาค

ตะวันออก แตในบางชวงจะมีฝนฟา

คะนองเปนแหง ๆ ชวยคลายความรอนลง

ไปได 

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

อยูในชวงเปล่ียนจากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน 

ในระยะครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศ

จะแปรปรวน    จากนั้นมรสุมตะวันตก

เฉียงใตจะเร่ิมพัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทยและอาวไทย  ประกอบกับ

อาจมีรองความกดอากาศตํ่าพาดผาน

ภาคกลางและภาคตะวันออก ทําใหมีฝน

ตกเพิ่มมากขึ้น  

อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต ภาคใตทั้งสองฝงจะมีอากาศรอนและ

ปริมาณฝนยังคงไมมาก  โดยจะมีฝนฟา

คะนองบางพื้นที่ สําหรับคล่ืนลมในทะเล

อันดามันและอาวไทยจะมีคล่ืนสูง

ประมาณ 1 เมตร  

ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใตยังคงมีอากาศรอน  โดยจะมีฝนฟา

คะนองเปนแหง ๆ ถึงกระจาย สวนคล่ืน

ลมในอาวไทยและทะเลอันดามัน จะมี

คล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร   

สําหรับภาคใตฝงตะวันตกปริมาณและ   

การกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น ในชวง

ปลายเดือน       รวมทั้งคล่ืนลมในทะเล

อันดามันจะเร่ิมมีกําลังแรงขึ้น  

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใตจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะ

ภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึง 

หนักมากบางพื้นที่      คล่ืนลมในอาวไทย

มีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร     สวนทะเล

อันดามันจะมีคล่ืนสูง 1- 2 เมตร 

ปริมาณฝน   ใกลเคียงคาปกติ 

หมายเหต : เดือนมีนาคมและเมษายน อยูในชวงฤดูรอน มักจะเกิดพายุฤดูรอนบอยคร้ัง โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง พายุลมแรง 

และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ อาจกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน และเรือกสวนไรนาได  ซึ่งปริมาณฝนที่ตกอาจจะไม

เพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการใชน้ําทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนจึงควรวางแผนการใชน้ําใหไดประโยชนสูงสุด และในบางชวงอากาศจะแหงมาก อาจจะ

เอื้ออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยและไฟปาได  จึงขอใหระมัดระวังการใชเช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมตางๆ  ในระยะนี้ไวดวย 

เดือนพฤษภาคม  อยูในชวงเปล่ียนจากฤดูรอนเขาสูฤดูฝน  ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  และอาจมีหยอมความกดอากาศตํ่า

กอตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไซโคลน และมีแนวโนมการเคล่ือนตัวทางทิศเหนือคอนไปทางตะวันออก

เขาใกลดานตะวันตกของประเทศไทยได   ซึ่งจะทําใหภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคใตมีฝนเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 

 
      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  

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



 

รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี้ 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 35-37 36-38 34-36 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 20-22 23-25 23-25 

ฝน(มม.) 15-30 50-80 150-200 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 35-37 36-38 34-36 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 22-24 24-26 24-26 

ฝน(มม.) 20-40 60-100 150-200 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 35-37 36-38 34-36 

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

ฝน(มม.) 20-40 50-80 140-180 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

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

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

ฝน(มม.) 40-60 60-100 200-250 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

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

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

ฝน(มม.) 10-30 60-90 110-160 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

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

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

ฝน(มม.) 30-60 130-170 270-330 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 34-36 35-37 34-36 

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

ฝน(มม.) 20-40 80-120 170-220 



 
 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกต ิ
 

ภาค มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

เหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 
กลาง ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 
ตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
ใตฝงตะวันตก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 
 
 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

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

หมายเหต ุ -     คาปกติ หมายถึง คาเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 

-      การคาดหมายน้ีเปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    

        จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 

- คาดหมายฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม 2553 

- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่โทร.02-3989929 / โทรสาร 02-3838827  

ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่ www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th                    
 
 

ศูนยภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

มีนาคม พ.ศ.2553 


