
 
                                                      การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                         เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 

                                                         ออกประกาศ วันท่ี  27  ธันวาคม พ.ศ.2553                                     

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม 

ประเทศไทย
ตอนบน 

ในเดือนน้ีอยูในชวงกลางฤดูหนาว 
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
จะแผลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน
ตลอดเดือน โดยจะมีกําลังคอนขางแรง
เปนระยะ ๆ และตอเน่ือง  ซึ่งจะทําให
ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาว
เย็นและมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ กับมี
หมอกหนาในหลายพ้ืนที่   สําหรับ
บริเวณยอดดอยและยอดภูรวมท้ัง
เทือกเขาโดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัด   และบางชวงจะเกิด
แมคะน้ิงได 
อุณหภูมิเฉล่ีย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

เดือนน้ีเปนเดือนที่เปล่ียนจากฤดูหนาว
เขาสูฤดูรอน   จะเริ่มมีอากาศรอนใน
ตอนกลางวัน โดยเฉพาะในระยะปลาย
เดือน  แตในบางชวงจะมีมวลอากาศ
เย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน  ทําใหอุณหภูมิ
ลดลงและมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา  
โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ    
อุณหภูมิเฉล่ีย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
 

เดือนน้ี บริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็น 
กับมีหมอกในตอนเชา     สวนในตอน
กลางวันประเทศไทยตอนบนจะมี
อากาศรอนอบอาวทั่วไป เน่ืองจากจะมี
หยอมความกดอากาศตํ่าเน่ืองจาก  
ความรอนปกคลุมบริเวณดังกลาว และ
ในบางวันอาจมีอากาศรอนจัดบางพ้ืนที่ 

อุณหภูมิสูงสุด 40 - 42°ซ   โดยเฉพาะ
ในชวงคร่ึงหลังของเดือน 
อุณหภูมิเฉล่ีย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
 

ภาคใต มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัด    
ปกคลุมอาวไทยและภาคใต  ซึ่งจะทําให
บริเวณภาคใตยังคงมีฝนตก แตปริมาณ
ไมมาก โดยจะมีฝนฟาคะนองเปนแหง ๆ  
ถึงกระจาย   และในบางชวงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้น จะมี
ฝนมากขึ้น โดยเฉพาะทางตอนลางของ
ภาคใตฝงตะวันออก  
สําหรับคล่ืนลมในอาวไทยและทะเล   
อันดามันจะมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร    
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใตทั้งสองฝง  ปริมาณและการ
กระจายของฝนยังคงมีนอย โดยจะมีฝน
ฟาคะนองเปนแหง ๆ  สําหรับคล่ืนลม
ในอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีคล่ืน
สูงประมาณ 1 เมตร 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใตทั้งสองฝงจะมีอากาศรอนและ
ปริมาณฝนยังคงนอยอยู โดยจะมีฝน  
ฟาคะนองเปนแหง ๆ  สวนคล่ืนลมใน
อาวไทยและทะเลอันดามันจะมีคล่ืนสูง
ประมาณ 1 เมตร   
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

หมายเหตุ เดือนมกราคม  อาจมีคล่ืนกระแสลมตะวันตกเคล่ือนจากประเทศพมา ผานประเทศไทยตอนบน  ซึ่งจะทําใหบริเวณดังกลาวมี
ฝนฟาคะนอง  ลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่ และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได   
เดือนกุมภาพันธ  อยูในชวงเปล่ียนฤดูกาล  ลักษณะอากาศจะแปรปรวน  อาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกและลมใต   
พาดผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นไดในหลายพ้ืนที่  
เดือนมีนาคม เขาสูชวงฤดูรอน มักจะเกิดพายุฤดูรอนบอยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและ
อาจมีลูกเห็บตกในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตออาคารบานเรือน และเรือกสวนไรนาได  จึงขอใหประชาชน
ติดตามขาวพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิดตอไปดวย 

      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  

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



 
รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี ้

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค  มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

 
เหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 29-31 31-33 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 13-15 15-17 19-21 

ฝน(มม.) นอยกวา 5  15-20 20-40 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 28-30 31-33 35-37 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 15-17 17-19 21-23 

ฝน(มม.) 5-10 15-30 40-70 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 32-34 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 18-20 20-22 23-25 

ฝน(มม.) นอยกวา 5 10-20 30-50 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 31-33 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 19-21 21-23 23-25 

ฝน(มม.) 10-30 20-40 50-80 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 28-30 29-31 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 20-22 21-23 22-24 

ฝน(มม.) 40-70 30-60 40-80 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 32-34 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 21-23 21-23 22-24 

ฝน(มม.) 15-30 20-40 60-100 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 31-33 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 19-21 21-23 23-25 

ฝน(มม.) 5-15 15-30 30-50 



 
คาดหมายฝนสูง-ตํ่ากวาคาปกติ   
 

ภาค มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

กลาง ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

 
 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ตํ่ากวาคาปกติ  
 

ภาค มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

เหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
กลาง ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันตก ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
 
หมายเหตุ -     คาปกติ หมายถึง คาเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 

-      การคาดหมายน้ีเปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
        จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนมกราคม  2554 
- 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 


