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ลักษณะอากาศทั่วไป 

 
 
 
บริเวณประเทศไทยตอนบน  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม  จะมอีากาศร้อนหลายพืน้ท่ีในตอนกลางวัน 

กับมีหมอกหนาในหลายพื้นท่ี แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ทั้งนีเ้นื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่จะมีก าลังอ่อนและไม่ต่อเนื่อง จากนั้นจนถึง
ปลายเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นท่ี อุณหภูมิสูงทีสุ่ด 40 - 43 องศาเซลเซียส และจะเกิด
พายุฤดูร้อนในหลายพื้นท่ี โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงในบางแห่ง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลง เนื่องจาก
จะมีหย่อมความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับจะมีตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้
พัดพาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้าปกคลุม ส่วนช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมี
อากาศร้อนอบอ้าวหลายพื้นท่ีในบางช่วง กับจะมฝีนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ี ทั้งนีเ้นื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ทีห่รือลมใตพ้ัดปกคลุม จะเริ่ม
เปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน 

ภาคใต้ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ คลื่นลมทั้งทะเลอ่าวไทย
และอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก ลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง 
จากนั้นจนถงึกลางเดือนพฤษภาคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ 
กับจะมีฝนตกหนักหลายพืน้ท่ีและหนักมากในบางแห่ง ส าหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีก าลังแรงข้ึน ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร 
ส่วนทะเลอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจากลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้ทีพ่ัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะเปลี่ยนเป็น
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้แทน 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า จะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะช้ากว่าปกติประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ 
และจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ 
โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน สลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนประมาณ 35.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะใกล้เคียงกับค่าปกติ (ค่าปกติ 35.4 องศาเซลเซียส) 
แต่จะสูงกว่าปีที่แล้ว (ช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ.2565 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.0 องศาเซลเซียส) และปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียง
ค่าปกติ     

ข้อควรระวัง ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี มักจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
และอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง ซึ่งสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรได้ 
ส่วนปริมาณฝนที่ตกนั้น มีไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายพื้นที่ ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค รวมทั้งด้านเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ าซากนอกเขตชลประทาน   ดังนั้นประชาชนจึงควรใช้น้ าอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเตรียมการป้องกันสภาวะดังกล่าว 

+++  ข้อควรระวัง  +++ 
อัคคีภัยและไฟป่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ ลักษณะอากาศจะเอ้ืออ านวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ง่าย 

ประชาชนจึงควรต้องระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไว้ด้วย 
พายุไซโคลน ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ าก่อตัวขึ้นบริเวณ

ทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นและพายุไซโคลนได้ โดยมีการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทาง
ตะวันออกและอาจเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งท าให้บริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลาง 
รวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมาก อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากได้ 
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รายละเอียดการคาดหมายสภาพอากาศทั่วไปและอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่าง ๆ 

ภาค สภาพอากาศ อุณหภูมิสูงที่สุด 

เหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่ วไป และมี

อากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วง แต่จะมี

ฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางช่วง รวมทั้ง

อาจมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ใน

บางแห่ง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้   

 40 – 43 องศาเซลเซียส  บริเวณจังหวัดเชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ 

สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ ์ เลย 

หนองบัวล าภู หนองคาย อุดรธานี สกลนคร 

นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 

มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญนครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และ อุบลราชธานี  

กลางและตะวันออก

รวมทั้งชายฝั่ง 

จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่ วไป และมี

อ ากาศร้ อน จั ดหล ายพื้ น ที่ ใน บ างช่ ว ง 

โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค แต่จะมีฝน

ฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางช่วง   รวมทั้ง

อาจมีลมกระโชกแรง    และมีลูกเห็บตกได้

ในบางแห่ง  ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้  

 40 – 42 องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัดอุทัยธานี 

นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี 

ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี 

นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

ใต ้ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือน

เมษายน จะมีอากาศร้อนบางแห่งในบางช่วง 

กับจะมีฝนตกร้อยละ  20 - 30  ของพื้นที่ 

คลื่นลมทั้งอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูง  

1 - 2 เมตร จากนั้น  จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะฝั่ งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนอง   

ร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึง

หนักมากบางแห่ง คลื่นลมในทะเลอันดามันมี

ก าลังแรงขึ้น บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร 

 37 – 38 องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

สงขลา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล 

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

จะมีอากาศร้อนเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะช่วง

กลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน    

แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางช่วง ซึ่งจะช่วย

คลายความร้อนลงได้ 

 38 – 39 องศาเซลเซียส 

     หมายเหตุ :    
- การคาดหมายนี้เป็นการคาดระยะนานโดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจ าลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้  
- จะมีการปรับปรุงการคาดหมายครั้งต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน / รายฤดู ได้ที่โทร. 02-3989929   หรือ โทรสาร  02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน / รายฤดูได้ที่  www.tmd.go.th   
- เกณฑ์อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิ        35.0 - 39.9     ซ. อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อน 

อุณหภูมิตั้งแต่  40.0     ซ. ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจัด 
ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

http://www.tmd.go.th/
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คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2566 และค่าปกติ 
 

ภาค 
ครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ค่าปกติ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ค่าปกติ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ค่าปกติ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ค่าปกติ 

เหนือ 34-36 34.6 35-37 36.1 36-38 37.2 34-36 35.4 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 33-35 33.9 34-36 35.2 35-37 36.2 34-36 34.9 

กลาง 34-36 35.2 35-37 36.5 36-38 37.5 35-37 35.8 

ตะวันออก 32-34 33.3 33-35 33.9 34-36 34.7 33-35 34.1 

ใต้ฝั่งตะวันออก 31-33 31.8 32-34 32.8 33-35 33.9 33-35 33.6 

ใต้ฝั่งตะวันตก 33-35 34.1 33-35 34.3 33-35 34.2 32-34 33.0 

กรุงเทพมหานคร 33-35 33.6 34-36 34.6 35-37 35.6 34-36 34.8 
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คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2566 และค่าปกติ 
 

ภาค 
ครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม 

ปริมาณฝน ค่าปกติ ปริมาณฝน ค่าปกติ ปริมาณฝน ค่าปกติ ปริมาณฝน ค่าปกติ 

เหนือ น้อยกว่า 10 6.9 20-40 31.8 60-90 70.4 70-100 80.2 

ตะวันออกเฉียงเหนือ  5 -15 9.7 30-50 45.1 70-100 85.1 70-100 83.6 

กลาง น้อยกว่า 10 5.9 20-40 37.0 60-90 71.6 70-100 83.5 

ตะวันออก 10 - 20 17.0 40-70 64.5 90-120 101.3 80-110 98.6 

ใต้ฝั่งตะวันออก 5 - 15 10.7 60-90 87.3 80-110 85.5 60-90 71.7 

ใต้ฝั่งตะวันตก 10 - 20 13.2 90-120 113.6 170-210 177.1 130-170 147.0 

กรุงเทพมหานคร 5 - 15 9.3 30-50 48.3 80-110 95.0 100-160 116.4 
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              สถิติอุณหภูมิสูงที่สุด (     ซ.) เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2565) 
                  กุมภาพันธ์                   มีนาคม               เมษายน                  พฤษภาคม 

ภาค สูงท่ีสุด วันที ่           ที ่ สูงท่ีสดุ วันที ่           ที ่ สูงท่ีสุด วันที ่           ที ่ สูงท่ีสุด วันที ่         ที ่
เหนือ 37.5  28 อ.เมือง   

จ.เพชรบูรณ์ 
40.5  14 อ.เมือง   

จ.เพชรบูรณ์ 
42.6  27 อ.เถิน   

จ.ล าปาง 
38.5   1 อ.แม่สอด   

จ.ตาก 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 36.7  11 

 
กกษ.อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 

39.3  14 
 

อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 

40.5 
 

  28 อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 

37.2  27 อ.เมือง 
จ.หนองบัวล าภู 

กลาง 37.4  13 อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี 

39.1  5 กอท.บัวชุม  
อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 

40.9   27 อ.เมือง  
จ.อุทัยธานี 

38.2   1 อ.เมือง  
จ.อุทัยธานี 

 16 อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 

ตะวันออก 36.6    8 
 

อ.เมือง และ  
กอท.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี 

38.0  31 อ.เมือง 
จ.สระแก้ว  

39.0   15 อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว  

37.8   26 อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว  

  27 อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี  

ใต้ฝั่งตะวันออก 36.2  21 กอท.พระแสง 
จ.สุราษฎร์ธานี 

37.2  27 กอท.พระแสง 
จ.สุราษฎร์ธานี 

38.6   15 กกษ.หนองพลับ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

37.1  24 อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

ใต้ฝั่งตะวันตก 
 

36.5    5 อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 

36.8  13 
 

อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 

37.7  22 อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 

36.0  24 อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 

ทั้งประเทศ 37.5  28 อ.เมือง   
จ.เพชรบูรณ์ 

40.5  14 อ.เมือง   
จ.เพชรบูรณ์ 

42.6  27 อ.เถิน   
จ.ล าปาง 

38.5   1 อ.แม่สอด   
จ.ตาก 

กรุงเทพมหานคร 36.3    8 ท่าเรือคลองเตย  
เขตคลองเตย 

37.4 27 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์  
เขตคลองเตย 

39.2 14,27 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์  
เขตคลองเตย 

37.2  15 ท่าเรือกรุงเทพ  
เขตคลองเตย 

  15 ท่าเรือกรุงเทพ  
เขตคลองเตย 

หมายเหตุ : ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร และ กอท. หมายถึง กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทก           
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บริเวณจังหวัดทีม่ีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางช่วง 
โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม – ปลายเดือนเมษายน 2566 

 

 
 
  
 
 
  


