
 

                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                               เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555                       

                                                           ออกประกาศ วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

ประเทศไทยตอนบน ในชว่งต้นเดือนมีนาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมตอนบน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทําให้ในหลายพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงมี
อากาศเย็นในตอนเช้า กับมหีมอกหนาในหลายพ้ืนที่ ส่วนตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าว และมีฝนฟ้าคะนองบาง
พ้ืนที่ในบางวัน สําหรับภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ซึ่งจะทําใหม้ีอากาศร้อนใน
หลายพ้ืนที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค กับจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ จากน้ันประมาณกลางเดือนมีนาคมถึง
เมษายน จะมีหย่อมความกดอากาศตํ่าเน่ืองจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ทําให้บริเวณ
ดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และจะมีอากาศร้อนจัดบางพ้ืนที่ในบางวัน   โดยอุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 40 - 
42° ซ. ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของภาคกลางและภาคตะวันออก แต่ในบางช่วง
จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นซึ่งจะช่วงคลายความร้อนลงไปได้ สําหรับเดือนพฤษภาคม ครึ่งแรกของเดือนจะอยู่ในช่วง
เปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือน มรสมุ
ตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะทําให้มีฝนตกเป็นระยะๆ  กับจะมีฝนตกหนักถงึหนักมากในบาง
พ้ืนที ่   

ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยโดยเฉพาะเดือนมีนาคม สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะตํ่ากว่า
ค่าปกตเิล็กน้อย 
ภาตใต้ ในชว่งเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน จะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทําให้
บริเวณภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย กับจะมีอากาศร้อนบางพ้ืนที่ในบางวัน คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
จะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  สําหรับในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  มรสมุตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปก
คลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ซึ่งจะทําให้บริเวณภาคใต้มีปริมาณและการกระจายของฝนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่ง
ตะวันตก กับจะมีฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่และหนักมากในบางพ้ืนที่  รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น 

ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะตํ่ากว่าค่าปกตเิล็กน้อย      
 

                                             

 

 

 

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนมีนาคมและเมษายน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยคร้ัง โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และ
ลูกเห็บตกในบางพ้ืนที่   อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้   และในบางช่วง
มักเกิดอัคคีภัยและไฟป่า จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมต่าง ๆ  ในระยะน้ีไว้ด้วย 
ปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศตํ่าก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันทวีกําลัง
แรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้ด้านตะวันตกของ
ประเทศไทย ซึง่จะทําให้บริเวณภาคเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใต้มีฝนเพ่ิมมากขึ้น  จงึขอให้ประชาชนติดตามข่าว
พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ือสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

 

ภาค  มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
 

เหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 34-36 36-38 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 19-21 22-24 23-25 

ปริมาณฝน (มม.)  
20 - 40 

 
50 - 80 

 
150 - 190 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 35-37 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 21-23 23-25 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
30 - 50 

 
70 - 100 

 
160 - 200 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 34-36 35-37 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 25-27 

ปริมาณฝน (มม.)  
30 - 50 

 
60 - 90 

 
150 - 190 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 33-35 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 24-26 25-27 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
50 - 80 

 
80 - 110 

 
180 - 220 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 23-25 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
50-80 

 
70-100 

 
120-160 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
60 - 90 

 
160 - 200 

 
280 - 330 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 33-35 34-36 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 25-27 25-27 

ปริมาณฝน (มม.)  
30 - 50 

 
90 - 130 

 
180 - 220 



คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

เหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
กลาง สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝ่ังตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝ่ังตะวันตก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

เหนือ ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
กลาง ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝ่ังตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝ่ังตะวันตก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 

 
หมายเหตุ - ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ีโทร.02-3989929/ โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณอ์ากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ี www.tmd.go.th หรือ www.weather.go.th   

 
  

 
ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 


