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คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า
ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
ช่ ว งวัน ที่ 15 - 16 ก.พ. 2564 บริเวณความกดอากาศสู งก าลั งอ่ อ นปกคลุ ม ภาคเหนื อ ตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส
กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุม
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้า
คะนองเกิดขึ้น สาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังอ่อน ทาให้ภาคใต้มีฝนน้อย
ส่วนในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.พ. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกาลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลง
มาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทาให้ ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง
เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งวั น ที่ 17-18 ก.พ. 2564 หลั ง จากนั้ น อากาศจะหนาวเย็ น ลงกั บ มี ล มแรง โดยภาคเหนื อ และ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ อุ ณ หภู มิ จ ะลดลง 2-4 องศาเซลเซี ย ส ส่ ว นภาคกลาง ภาคตะวั น ออก รวมทั้ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่ า วไทยและภาคใต้ จ ะมี ก าลั งแรงขึ้ น ท าให้ ภ าคใต้ มี ฝ นเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นคลื่ น ลมบริ เวณอ่ าวไทยมี ก าลั งปานกลาง
โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 17 - 18 ก.พ. 2564 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง
อั น ตรายจากฝนฟ้ า คะนองที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยหลี ก เลี่ ย งการอยู่ ใ นที่ โ ล่ ง แจ้ ง ใต้ ต้ น ไม้ ใ หญ่ ป้ า ยโฆษณาและ
สิ่งปลูกสร้า งที่ไม่แข็งแรง สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิต
ทางการเกษตรไว้ด้วย หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 19 - 21 ก.พ. 2564 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน
รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สาหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวัง
ในการเดินเรือ
ช่วงพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ารายภาค
ภาคเหนือ

ช่วงวันที่ 16 - 17 ก.พ. 2564 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส
โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 12-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่าสุด 2-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ช่วงวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2564 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4
องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบน
ของภาค
ช่วงวันที่ 18-19 ก.พ. 2564 อุณหภูมิต่าสุด 11-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่าสุด
1-8 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงวันที่ 15 - 16 ก.พ. 2564 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 1521 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู
มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่าสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
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ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ช่วงวันที่ 17 - 21 ก.พ. 2564 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะ
ลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตอนล่างของภาค
อุณหภูมิต่าสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่าสุด 7-13 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ภาคกลาง

ช่วงวันที่ 15 - 17 ก.พ. 2564 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนา
บางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ช่วงวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2564 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิ
จะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ช่วงวันที่ 15 - 17 ก.พ. 2564 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น
1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่าสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ช่วงวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2564 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิ
จะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ช่วงวันที่ 15 - 17 ก.พ. 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ช่วงวันที่ 18 - 21 ก.พ. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
นครศรีธรรมราชขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
สงขลาลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ
2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อุณหภูมิต่าสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดช่วง
ช่วงวันที่ 15 - 17 ก.พ. 2564 ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ากว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ช่วงวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2564 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
อุณหภูมิต่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงวันที่ 15 - 17 ก.พ. 2564 มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส
ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
ช่วงวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2564 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะ
ลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 2833 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

