
 
                                                    การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                     เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน พ.ศ.2554 

                                                   ออกประกาศ วันที่  27  มกราคม พ.ศ.2554                    

                                                                                                                      

 
บริเวณ เดือนกุมภาพันธ ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน 
ประเทศไทย
ตอนบน 

เดือนน้ีเป็นเดือนที่เปล่ียนจากฤดูหนาว
เข้าสู่ฤดรู้อน ในระยะแรกลักษณะ
อากาศจะแปรปรวน  โดยยงัคงมี
อากาศหนาวเยน็ในตอนเช้า  
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในตอน
กลางวันจะเริ่มมีอากาศร้อน ส่วนมาก
ในระยะปลายเดือน      
 
อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 
 

อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะแรก 
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออก  
เฉียงเหนอืยังคงมีอากาศเย็น กบัมี
หมอกในตอนเชา้ ส่วนในตอนกลางวัน
ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อน
อบอ้าว  เนื่องจากในบางช่วงจะมี
หย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจาก
ความร้อนปกคลุมบริเวณดงักล่าว 
และอาจมีอากาศร้อนจัดบางพืน้ที่ 
อุณหภูมิสูงสุด 40 - 41°ซ.   
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดอืน 
อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

ยังอยูใ่นช่วงฤดูร้อน หยอ่มความกด
อากาศต่ําเนื่องจากความรอ้นจะ    
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้มี
อากาศร้อน  และอากาศร้อนจดัใน
บางพื้นที่ ส่วนมากในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิ
สูงสุด 40–42 ๐ซ. แต่ในบางช่วงจะมี
แนวพัดสอบของลมใต้และตะวนัออก
เฉียงใต้พาดผ่านทําให้มีฝนฟ้าคะนอง
กระจายซ่ึงจะชว่ยคลายความรอ้นลง
ไปได้ 
อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

ภาคใต้ ภาคใต้ทั้งสองฝ่ัง  ปริมาณและการ
กระจายของฝนยังคงมีน้อย โดยจะมี
ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ  สําหรบัคล่ืน
ลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมี
คล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร 
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

ภาคใต้ทั้งสองฝ่ังจะมีอากาศร้อนใน
บางวัน และปรมิาณฝนยังคงน้อยอยู่ 
โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ  
ส่วนคล่ืนลมในอ่าวไทยและทะเล   
อันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1เมตร  
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

ภาคใต้ทั้งสองฝ่ังจะมีอากาศร้อนใน
บางวัน และปรมิาณฝนจะมากกว่า
เดือนที่ผ่านมา โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง
เป็นแห่ง ๆ ถึงกระจาย  สําหรับ
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกปริมาณและการ
กระจายของฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วง
ปลายเดือน  รวมทั้งคล่ืนลมในทะเล
อันดามันจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้น 
คล่ืนลมในอ่าวไทยและทะเลอนัดามัน
จะมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร   
ปริมาณฝน  สูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย 

หมายเหตุ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ ์  เปน็ช่วงเปล่ียนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูรอ้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน และในบางช่วงจะมี
คล่ืนกระแสลมตะวันตก เคล่ือนตัวจากประเทศพม่าผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทําให้
ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟา้คะนอง ลมกระโชกแรงไดใ้นชว่งดงักล่าว   
สําหรับเดือนมีนาคมและเมษายน อยู่ในชว่งฤดูร้อน มกัจะเกิดพายฤุดรู้อนขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง 
พายุลมแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที ่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรอืกสวนไร่นาได ้จึงขอให้
ประชาชนติดตามข่าวพยากรณอ์ากาศประจําวนัจากกรมอุตุนยิมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปดว้ย  

 
 
 
 
 
 

 
                 กรมอุตุนิ ยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  



 
รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี ้

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค  กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 34-36 35-37 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 15-17 18-20 21-23 

ฝน (มม.) 15-20 20-40 60-100 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 33-35 34-36 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 17-19 20-22 22-24 

ฝน (มม.) 15-30 40-70 80-110 
 

กลาง 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 33-35 34-36 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 20-22 22-24 23-25 

ฝน (มม.) 10-20 30-50 80-110 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝัง่ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 32-34 33-35 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 21-23 23-25 24-26 

ฝน (มม.) 20-40 50-80 90-130 
 

ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 29-31 31-33 32-34 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 21-23 22-24 22-24 

ฝน (มม.) 30-60 40-80 80-110 
 

ภาคใต้ฝั่งตะวนัตก 
 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 32-34 32-34 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 21-23 22-24 22-24 

ฝน (มม.) 20-40 60-100 150-200 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 33-35 33-35 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 21-23 23-25 24-26 

ฝน (มม.) 15-30 30-50 90-120 



 
คาดหมายฝนสูง-ตํ่ากว่าค่าปกติ   
 

ภาค กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน 

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

ภาค กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน 

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 ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 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 


