
 เดือนกุมภาพันธปนี้  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอด
เดือนและแผเสริมลงมาเปนระยะๆ ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนไดเคล่ือนเขาปกคลุมภาคเหนือในระยะตนเดือน 
ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในภาคเหนือและ            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในระยะปลายเดือนบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนไดแผ     
ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็น
ตอเนื่องเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อยางไรก็ตามในบางชวง
หยอมความกดอากาศต่ําเน่ืองจากอากาศรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน สงผลใหเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิ
เฉล่ียสูงกวาคาปกติ สําหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนไดรับอิทธิพลจากลมฝายใตที่พัดปกคลุมในระยะครึ่งแรก
ของเดือนทําใหมีรายงานฝนในชวงดังกลาว สวนภาคใตมีฝนตกเปนระยะๆ สวนมากทางฝงตะวันออกของภาคจาก
อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย และภาคใตตลอดเดือน เมื่อพิจารณาภาพรวมของ
ประเทศไทยในเดือนนี้พบวาปริมาณฝนรวมเฉล่ียทั้งประเทศสูงกวาคาปกติรอยละ 29 สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี้ 

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ    บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรก
ของชวง กับมีลมฝายตะวันตกในระดับบนเคล่ือนเขาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะกลางและ
ปลายเดือน โดยมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลังของเดือน 
ทําใหประเทศไทยมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางใน
ระยะตนเดือน จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแตยังมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนบนเชา โดยเฉพาะภาคเหนือมีอากาศเย็น
เกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในระยะปลายชวง สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะครึ่ง
หลังของชวง อุณหภูมิต่ําที่สุดในชวงนี้วัดได 10.0 องศาเซลเซียส ที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่ 9 
บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําที่ สุด 3.6 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแมปาน                
ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 1 สําหรับฝนในชวงนี้บริเวณประเทศไทยไดรับอิทธิพลจาก
ลมฝายใตพัดปกคลุมเกือบตลอดชวง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตในระยะ
ตนชวง ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนกับฝนหนักมากบางแหง เวนแตในชวงวันที่ 3 และ 4 มีฝนรอยละ 
30-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได 106.8 มิลลิเมตร        
ที่อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 สวนภาคใตมีฝนเล็กนอยบางแหง เวนแตในชวงวันที่ 2 และ 3 มีฝนรอย
ละ 60-80 ของพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 145.4 มิลลิเมตร ที่อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ 3 

วันที่ 11-20 กุมภาพันธ   บริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะ
กลางชวง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผเสริมลงมาปกคลุมบริเวณ
ดังกลาวในวันสุดทายของชวง ประกอบกับลมฝายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนในระยะตนชวง 
นอกจากน้ีหยอมความกดอากาศเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในชวงดังกลาว ทําใหประเทศไทยมี
อากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเชา เวนแตภาคเหนือมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของ
ชวง จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ สวนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ําที่สุดในชวงนี้วัดได 10.3 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศ
เกษตรจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําที่สุด 4.0 
องศาเซลเซียส ที่ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 11 สําหรับฝนในชวงนี้ไดรับอิทธิพลจากลมใตและลม
ตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะตนชวง ประกอบกับมีคล่ืนกระแสลมตะวันตกเคล่ือน
เขาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะกลางชวง กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมอาวไทยและภาคใตเกือบตลอดชวง ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนรอยละ 35-80 ของพื้นที่    
ในระยะกลางชวง ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได 154.1 มิลลิเมตร ที่องคการสงเคราะห
ทหารผานศึก เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สวนภาคใตมีฝนรอยละ 50-80 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลัง
ของชวง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 540.0 มิลลิเมตร ที่อําเภอชัยบุร ีจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 18 

 

สภาวะอากาศประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ 2566 



วันที่ 21-28 กุมภาพันธ   บริเวณความกดอากาศสูงกาํลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึง่
แรกของชวง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผเสริมลงมาปกคลุม
บริเวณดังกลาว ประกอบกับมีลมฝายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือในวันที่ 23 ลักษณะดังกลาวทําให
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของชวงที่อุณหภูมิลดลง ทําใหภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเกือบ
ทั่วไป สวนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป อุณหภูมิต่ําที่สุดในชวงนี้วัดได 18.7 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศ
เกษตรจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 27 บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําที่สุด 4.0 
องศาเซลเซียส ที่ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 27 สําหรับฝนในชวงนี้ประเทศไทยตอนบนแทบไมมีรายงาน
ฝนตก สวนภาคใตมีฝนนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของชวง จากนั้นมีฝนรอยละ 35-75 ของพื้นที่ 
กับมีฝนหนักบางแหง จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังแรงขึ้นในชวง
ดังกลาว ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 85.0 มิลลิเมตร ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 25 

เดือนนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงกวาคาปกติในเกือบทุกภาค โดยอุณหภูมิต่ําที่สุดในเดือนนี้วัดได 10.0 

องศาเซลเซียส ที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่ 9 และอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณเทือกเขาและยอดดอย 

วัดได  3.6 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแมปาน ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 1 สําหรับอุณหภูมิ

สูงที่สุดวัดได 38.6 องศาเซลเซียส ที่อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 13  

ปริมาณฝนของประเทศไทยในเดือนนี้สูงกวาคาปกติในเกือบทุกภาค บริเวณภาคเหนือ 4.9 มิลลิเมตร (รอย

ละ 50)  ภาคกลาง 11.9 มิลลิเมตร (รอยละ 97) และภาคตะวันออก 0.6 มิลลิเมตร (รอยละ 2) ภาคใตฝงตะวันออก 

34.0 มิลลิเมตร (รอยละ 84) และภาคใตฝงตะวันตก 1.8 มิลลิเมตร (รอยละ 6) สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

ปริมาณฝนต่ํากวาคาปกติ 9.7 มิลลิเมตร (รอยละ 63)  
หมายเหตุ :  
https://www.tmd.go.th/media/climate-monthly/%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B
2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98-2566.pdf

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
         17 มีนาคม 2566 



Southern Thailand, east coast

Above Above Above
or below or below or below
normal normal normal

Phetchaburi 27.2 -0.3 3.9 -0.6 3.9 -17.2
Hua Hin 27.4 0.1 0.0 -13.8 0.0 -38.8
Prachuap Khiri Khan 27.3 0.4 31.9 10.5 31.9 -34.9
Chumphon 27.2 0.4 78.0 26.3 80.3 -68.1
Surat Thani 26.5 -0.2 8.3 -15.8 164.2 65.1
Ko Samui 27.2 -0.2 140.0 75.7 218.6 27.5
Nakhon Si Thammarat 26.7 0.1 68.0 -9.0 368.9 29.6
Songkhla 27.5 0.0 111.4 56.5 507.8 325.7
Hat Yai Airport 26.4 -0.4 32.0 2.1 240.2 122.2
Pattani Airport 26.9 0.2 123.8 87.6 486.7 356.3
Narathiwat 26.8 0.2 220.5 155.5 760.2 502.1

Over the area 27.0 0.0 74.3 34.0 260.2 115.3
84% 80%

Monthly Current Report
Rainfall and Accumulative Rainfall

February 2023

Station

Temperature ( oc) Rainfall (mm)
Accumulative rainfall (mm)

Since 1 January

Mean Actual Actual

NOTES  :    1)  Mean temperature is the average of daily dry-bulb temperature
                    2)  "T" is trace, rainfall amount less than 0.1 mm.  
                    3)  "blank" is incomplete data.
                    4)  Temperature and rainfall are preliminary data.
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ภาพที่ 1 ปริมาณฝนรวม
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ภาพที่ 2 ปริมาณฝนรวมสูง-ต่ำกว่าค่าปกติ
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ภาพที่ 3 อุณหภูมิเฉลี่ย
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ภาพที่ 4 อุณหภูมิเฉลี่ยสูง-ต่ำกว่าค่าปกติ
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ภาพที่ 5 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
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ภาพที่ 6 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยสูง-ต่ำกว่าค่าปกติ
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ภาพที่ 7 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
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ภาพที่ 8 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูง-ต่ำกว่าค่าปกติ




