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                                              การคาดหมายลกัษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                            เดือนกุมภาพันธ – เมษายน พ.ศ. 2565 

                                                              ออกประกาศ 31 มกราคม พ.ศ.2565 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 

การคาดหมายลักษณะอากาศ 
 

1. ในระยะ 3 เดือนนี้  คาดวา ปริมาณฝนรวมประเทศไทยทั้ง
ประเทศจะสูงวาคาปกติ โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคใตฝงตะวันตก จะมีปริมาณฝนรวมสูงกวาคาปกติประมาณ
รอยละ 10 ภาคตะวันออก ภาคใตฝงตะวันออก กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จะมีปริมาณฝนรวมสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 20 (ตารางที่ 1 ) 

สําหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะมีคาตํ่ากวาคาปกติประมาณ 0.5 - 1.0 
องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 33 - 35 องศาเซลเซียส 
(คาปกติ 34.5 °ซ.)  สวนอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยจะมีคาใกลเคียงคาปกติ เวนแต
บริเวณภาคเหนือจะมีคาสูงกวาคาปกติเล็กนอย โดยอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
ทั้งประเทศ 23 - 25 องศาเซลเซียส (คาปกติ 23.5 °ซ.)  (ตารางที่ 2 ) 

2. เดือนกุมภาพันธ ปริมาณฝนรวมประเทศไทยสวนใหญจะมีคา
ใกลเคียงคาปกติ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สวนภาคใต          
ฝงตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตกจะมีคาสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 
10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคตางๆ ดังน้ี ภาคเหนือ และภาคกลาง 
จะมีปริมาณฝนนอยกวา 15 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10-20 สวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 
10-30 มม. ภาคตะวันออก ภาคใตฝงตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก ประมาณ 30-60 มม. 

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยสวนใหญจะมีคาใกลเคียงคาปกติ ยกเวนภาคใตจะตํ่ากวาคาปกติ โดยประเทศ
ไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-36 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 16-24 องศาเซลเซียส สวนภาคใต
จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย    30-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส 

 

3. เดือนมีนาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยสวนใหญจะสูงกวาคาปกติ ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงหนือประมาณรอยละ 20 สวนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตฝงตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก ประมาณรอย
ละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคตางๆดังน้ี ภาคเหนือและภาคกลางจะมีปริมาณฝน 30-50 มม . ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑ จะมีปริมาณฝนนอยกวา 40-70 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 
60-90 มม. ภาคใตฝงตะวันออกประมาณ 80-100 และภาคใตฝงตะวันตกประมาณ 100-140 มม. 

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยสวนใหญจะมีคาตํ่ากวาคาปกติ ยกเวนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ภาคใตฝงตะวันออกจะสูงกวาคาปกติ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-37 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 20-27 องศาเซลเซียส สวนภาคใตจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุด
เฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส 
 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
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4. เดือนเมษายน  ปริมาณฝนรวมประเทศไทยทั้ งประเทศจะสูงกวาคาปกติ บริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  ภาคใตฝงตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก จะสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 20     
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวม
ตามภาคตางๆดังน้ี ภาคเหนือ จะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 16-90 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 80-110 มม. 
ภาคกลางประมาณ 70-100 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 100-140 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 100-
140 มม. ภาคใตฝงตะวันออกประมาณ 80-110 มม.และภาคใตฝงตะวันตกประมาณ 70-120 มม. 

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีคาตํ่ากวาคาปกติ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-38 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 23-28 องศาเซลเซียส สวนภาคใตจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-35 องศาเซลเซยีส 
และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส 

 

*สําหรับขอมูลที่ใชสนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยูในรายละเอียดดานหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คาดหมายปริมาณฝนและผลตางจากคาปกติ (มิลลิเมตร) 
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คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลตางจากคาปกติ (องศาเซลเซียส) 

 

ปริมาณฝน เดือนกุมภาพันธ 2565 

 
 

 

ปริมาณฝน เดือนมีนาคม 2565 

 

 

ปริมาณฝน เดือนเมษายน 2565 

 

 

ฝนเดือนกุมภาพันธ ตางจากคาปกติ 

 

 

ฝนเดือนมีนาคม ตางจากคาปกติ 

 

 

ฝนเดือนเมษายน ตางจากคาปกติ 
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อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 

เดือนกุมภาพันธ 2565 

 
 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 

เดือนมีนาคม 2565 

 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 

เดือนเมษายน 2565 

 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ 

ตางจากคาปกติ 

 
 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมีนาคม 

ตางจากคาปกติ 

 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 

ตางจากคาปกติ 

 

 

 

คาดหมายอุณหภูมิต่ําสดุเฉลี่ยและผลตางจากคาปกติ (องศาเซลเซียส) 
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อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 

เดือนกุมภาพันธ 2565 

 
 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 

เดือนมีนาคม 2565 

 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 

เดือนเมษายน 2565 

 

 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ 

ตางจากคาปกติ 

 
 

 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย เดือนมีนาคม 

ตางจากคาปกติ 

 

 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 

ตางจากคาปกติ 
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*** ขอควรระวัง *** 
 

เดือนกุมภาพันธ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพมา ผานประเทศไทยตอนบนและฝงตะวันตกของ

ประเทศ ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนอง  ลมกระโชกแรงบางแหง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได  

เดือนมีนาคมและเมษายน มักจะมีพายุฤดูรอนบอยครั้ง โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงและ

อาจมีลูกเห็บตกในบางแหง ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนจึงควรติดตามขาวพยากรณ

อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด 
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ตารางท่ี 1 คาดหมายปรมิาณฝน (มิลลิเมตร) จํานวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับคาปกต ิ

ภาค 

คาดหมาย คาปกติ* 

กุมภาพันธ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565 กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน 

ปริมาณ

ฝน (มม.) 

จํานวน

วัน 

เทียบกับ 

คาปกติ 

ปริมาณ

ฝน (มม.) 

จํานวน

วัน 

เทียบกับ 

คาปกติ 

ปริมาณ

ฝน (มม.) 

จํานวน

วัน 

เทียบกับ 

คาปกติ 

ปริมาณ

ฝน 

(มม.) 

จํานวน

วัน 

ปริมาณ

ฝน 

(มม.) 

จํานวน

วัน 

ปริมาณ

ฝน 

(มม.) 

จํานวน

วัน 

เหนือ 5-15 1-2 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

30-50 3-5 
สูงกวาคา

ปกติ 20 % 
60-90 7-10 

สูงกวาคา
ปกติ 10 % 

9.8 1.4 31.8 3.1 70.4 7.0 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
10-20 2-3 

ใกลเคียง 
คาปกติ 

40-70 4-6 
สูงกวาคา

ปกติ 20 % 
80-110 8-11 

สูงกวาคา
ปกติ 10 % 

15.6 2.5 45.1 4.8 85.1 8.0 

กลาง 5-15 2-3 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

30-50 3-5 
สูงกวาคา

ปกติ 10 % 
70-100 6-9 

สูงกวาคา
ปกติ 10 % 

10.5 1.6 37.0 3.4 71.6 6.4 

ตะวันออก 20-40 3-4 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

60-90 5-7 
สูงกวาคา

ปกติ 10 % 
100-140 8-11 

สูงกวาคา
ปกติ 20 % 

32.0 3.1 64.5 5.4 101.3 8.3 

ใตฝงตะวันออก 30-60 4-6 
สูงกวาคา

ปกติ 10 % 
80-110 5-7 

สูงกวาคา
ปกติ 10 % 

80-110 7-10 
สูงกวาคา

ปกติ 20 % 
43.8 3.7 87.3 5.4 85.8 7.3 

ใตฝงตะวันตก 30-60 4-6 
สูงกวาคา

ปกติ 10 % 
100-140 7-10 

สูงกวาคา
ปกติ 10 % 

170-210 12-15 
สูงกวาคา

ปกติ 10 % 
39.1 3.6 113.5 7.6 177.1 12.7 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
10-30 2-3 

ใกลเคียง 
คาปกติ 

40-70 4-6 
สูงกวาคา

ปกติ 10 % 
100-140 7-10 

สูงกวาคา
ปกติ 20 % 

17.8 2.5 48.3 4.6 95.0 7.9 
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ตารางท่ี 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ต่ําสดุเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับคาปกติ  

ภาค 

คาดหมาย คาปกติ* 

กุมภาพันธ 2565 มีนาคม 2565 เมษายน 2565 กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน 

สูงสุด

เฉลี่ย 

ตํ่าสุด

เฉลี่ย 

เทียบกับ 

คาปกติ 

สูงสุด

เฉลี่ย 

ตํ่าสุด

เฉลี่ย 

เทียบกับ 

คาปกติ 

สูงสุด

เฉลี่ย 

ตํ่าสุด

เฉลี่ย 

เทียบกับ 

คาปกติ 

สูงสุด

เฉลี่ย 

ตํ่าสุด

เฉลี่ย 

สูงสุด

เฉลี่ย 

ตํ่าสุด

เฉลี่ย 

สูงสุด

เฉลี่ย 

ตํ่าสุด

เฉลี่ย 

เหนือ 33-35 16-18 
ใกลเคียง 

คาปกติ 
35-37 20-22 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
36-38 23-25 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
33.8 17.4 36.1 20.6 37.2 23.6 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32-34 17-19 
ใกลเคียง 

คาปกติ 
34-36 22-24 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
35-37 24-26 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
33.0 19.5 35.2 22.7 36.2 24.6 

กลาง 34-36 19-21 
ใกลเคียง 

คาปกติ 
35-37 23-25 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
36-38 24-26 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
34.8 21.7 36.5 23.9 37.5 25.3 

ตะวันออก 32-34 21-23 
ใกลเคียง 

คาปกติ 
33-35 24-26 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
34-36 25-27 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
33.0 23.4 33.9 25.0 34.7 25.9 

ใตฝงตะวันออก 30-32 22-24 
ตํ่ากวา 

คาปกติ 
32-34 23-25 

ใกลเคียง 

คาปกติ 
33-35 24-26 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
31.6 22.9 32.8 23.7 33.9 24.7 

ใตฝงตะวันตก 32-34 22-24 
ตํ่ากวา 

คาปกติ 
33-35 23-25 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
33-35 24-26 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
33.7 23.3 34.3 23.9 34.2 24.7 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
33-35 22-24 

ใกลเคียง 

คาปกติ 
33-35 25-27 

ใกลเคียง 

คาปกติ 
34-36 26-28 

ตํ่ากวา 

คาปกติ 
33.5 24.3 34.6 26.0 35.6 26.9 

หมายเหตุ - * คาเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ขอมูล ณ วันที่  26 ตุลาคม 2564 

 - การคาดหมายนี้เปนการคาดหมายโดยใชแบบจําลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเปนการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 

 - คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังตอไป จะประกาศในสัปดาหสุดทายของเดือนถัดไป 

 - สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827 

 - ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่ www.tmd.go.th  

 


	การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน

