
 
                                                    การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                     เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ.2554 
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บริเวณ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม 
ประเทศไทย
ตอนบน 

อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะแรกบริเวณ
ตอนบนของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยงัคงมีอากาศเย็น 
กับมีหมอกในตอนเช้า  ส่วนในตอน
กลางวันประเทศไทยตอนบนจะมี
อากาศร้อนอบอ้าว เนื่องจากจะมี
หย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจาก
ความร้อนปกคลุมบริเวณดงักล่าว   
โดยจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ใน 
บางวัน อุณหภูมิสูงสุด 40 - 41°ซ.  
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดอืน 
อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

ยังอยูใ่นช่วงฤดูร้อน หยอ่มความกด
อากาศต่ําเนื่องจากความรอ้นยงัคง    
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้มี
อากาศร้อนอบอ้าวและอากาศร้อนจัด
บางพื้นทีใ่นบางวัน โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออก     
เฉียงเหนอื อุณหภูมิสูงสุด 40–42 ๐ซ. 
แต่ในบางช่วงจะมีแนวพัดสอบของลม
ใต้และตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่าน  
ทําให้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย  ซึ่งจะ
ช่วยคลายความร้อนลงไปได ้
อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

อยู่ในช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดรู้อนเข้าสู่
ฤดูฝน ในระยะครึ่งแรกของเดอืนจะมี
อากาศร้อนและมีฝนตกเป็นระยะ ๆ  
จากน้ันจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนัก
บางพื้นที ่
อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

ภาคใต้ ภาคใต้ทั้งสองฝ่ังจะมีอากาศร้อนในบาง
วัน กับจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ   
คล่ืนลมในอ่าวไทยและทะเลอนัดามัน
จะมีคล่ืนสูงประมาณ 1เมตร   
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

ภาคใต้ทั้งสองฝ่ังยังคงมีอากาศร้อนใน
บางวัน ส่วนปรมิาณฝนจะมากกว่า
เดือนที่ผ่านมา โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง
เป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย สําหรับภาคใต้
ฝ่ังตะวันตกปรมิาณและการกระจาย
ของฝนจะเพิ่มขึน้ในช่วงปลายเดือน  
รวมทัง้คล่ืนลมในทะเลอันดามนั     
จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้น 
คล่ืนลมในอ่าวไทยและทะเลอนัดามัน
จะมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร   
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตจ้ะเริ่มพดั    
ปกคลุมทะเลอนัดามันและภาคใต้  
ทําให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก โดยจะมีฝนหนัก
ถึงหนกัมากบางพื้นที่  
คล่ืนลมในอ่าวไทยมีคล่ืนสูงประมาณ 
1 เมตร  ส่วนทะเลอันดามันจะมีคล่ืน
สูง 1- 2 เมตร 
ปริมาณฝน   สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

หมายเหตุ เดือนมีนาคมและเมษายนอยู่ในช่วงฤดูร้อน มกัเกดิพายฤุดูรอ้นขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 
และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ อาจก่อให้เกดิความเสียหายต่ออาคารบ้านเรอืน และเรือกสวนไร่นาได้  
สําหรับเดือนพฤษภาคมอยู่ในช่วงเปล่ียนจากฤดูรอ้นเข้าสู่ฤดฝูน ในระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน และในเดือน
นี้มีโอกาสสูงที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ไซโคลน และมีแนวโน้มการเคล่ือนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย  ซึ่งจะ
ทําให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
                 กรมอุตุนิ ยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  



 
รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี ้

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 34-36 35-37 33-35 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 18-20 21-23 22-24 

ฝน (มม.) 20-40 60-100 170-220 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 34-36 33-35 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 20-22 22-24 23-25 

ฝน (มม.) 40-70 80-110 170-220 
 

กลาง 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 34-36 34-36 33-35 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 22-24 24-26 24-26 

ฝน (มม.) 30-50 80-110 150-200 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝัง่ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 33-35 32-34 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

ฝน (มม.) 50-80 90-130 220-270 
 

ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 32-34 32-34 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 22-24 22-24 23-25 

ฝน (มม.) 40-80 80-110 130-170 
 

ภาคใต้ฝั่งตะวนัตก 
 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 32-34 31-33 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 22-24 22-24 23-25 

ฝน (มม.) 60-100 150-200 310-360 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 33-35 33-35 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 23-25 24-26 24-26 

ฝน (มม.) 30-50 90-120 170-220 



 
คาดหมายฝนสูง-ตํ่ากว่าค่าปกติ   
 

ภาค มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

เหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
กลาง สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ใต้ฝั่งตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ใต้ฝั่งตะวันตก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
 
 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ตํ่ากว่าค่าปกติ  
 

ภาค มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

เหนือ ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
กลาง ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ใต้ฝั่งตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ใต้ฝั่งตะวันตก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
 
หมายเหตุ -     ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) 

-      การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
        จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2554 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ีโทร.02-3989929 / โทรสาร 02-3838827  

ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ี www.tmd.go.th หรือ  www.weather.go.th                    
 
 

ศูนย์ภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 


