
 

                                                  การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                         เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2555                         

                                                     ออกประกาศ วันท่ี  25  มกราคม พ.ศ.2555  

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

ประเทศไทยตอนบน เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูรอ้น ลักษณะอากาศจะแปรปรวน 
โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพ้ืนที่ สําหรบับริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเป็นระยะ ๆ แต่จะมีกําลังอ่อนเป็นส่วนมากและไมต่่อเน่ือง อย่างไรก็ตามในหลายพ้ืนที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สําหรับเดือนมีนาคมและเมษายน จะมหีย่อม
ความกดอากาศตํ่าเน่ืองจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน
อบอ้าวโดยในบางวันอาจมอีากาศร้อนจัดในบางพ้ืนที่ อุณหภูมิสูงสุด 40 - 42° ซ. ส่วนมากในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของภาคกลางและภาคตะวันออก อย่างไรก็ตามในบางช่วงจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น 
ซึ่งจะช่วงคลายความร้อนลงไปได้   

 ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติ สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะตํ่ากว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาตใต้ มรสมุตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุม ทําให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนลดลง และจะมีอากาศร้อนในบางวันโดยจะมีฝนบางพ้ืนที่ถึงเป็นแห่ง ๆ 
สําหรับคลื่นลม ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร ประมาณปลายเดือนเมษายน มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณและการกระจายของ
ฝนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น 

  ปรมิาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเ้คียงกับคา่ปกติ    
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนกุมภาพันธ ์อาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําให้
บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่และอาจมีลูกเหบ็ตกลงมาได้ จึงขอให้ประชาชนติดตาม
ข่าวพยากรณ์อากาศประจําวัน จากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
เดือนมีนาคมและเมษายน อยู่ในช่วงฤดูร้อน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยคร้ัง โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง 
พายุลมแรง และลูกเห็บตกในบางพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้ และ
ปริมาณฝนที่ตกในบางพ้ืนที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งการใช้นํ้าทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
พ้ืนที่แล้งซ้ําซากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควร
วางแผนการใช้นํ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด และในบางช่วงอากาศจะแห้งมาก อาจจะเอ้ืออํานวยต่อการเกิดอัคคีภัย
และไฟป่าได้  จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เช้ือเพลิงในการทํากิจกรรมต่างๆ  ในระยะน้ีไว้ด้วย 
 

                 กรม อุ ตุ นิยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ือสาร  



 

รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

 
 

ภาค  กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
 

เหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 34-36 35-37 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 16-18 19-21 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
5 - 15 

 
20 - 40 

 
50 - 90 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 33-35 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 18-20 21-23 23-25 

ปริมาณฝน (มม.)  
10 - 20 

 
30 - 60 

 
70 - 110 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 34-36 35-37 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 21-23 23-25 24-26 

ปริมาณฝน (มม.)  
10 - 20 

 
30 - 50 

 
60 - 100 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 33-35 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 24-26 25-27 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
20 - 40 

 
40 - 70 

 
80 - 120 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 32-34 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 22-24 23-25 

ปริมาณฝน (มม.)  
30-50 

 
40-70 

 
50-90 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
20 - 40 

 
50 - 90 

 
140 - 180 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 32-34 34-36 34-36 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 24-26 25-27 

ปริมาณฝน (มม.)  
15 - 30 

 
30 - 50 

 
90 - 130 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ

 

ภาค กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 

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

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 

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

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

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

 
  

 
ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 


