
  
ข่าวอากาศประจำถิ่น 

   

                             ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง        

                             กรมอุตุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    
                         อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร.๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                          http://www.ubonmet.tmd.go.th           e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
 ฉบับท่ี  ๓/๒๕65                                                                                                ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
“เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศประจำถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

  เดือนมีนาคม เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอน
เช้า  ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความ
ร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเกือบตลอด
ช่วง  ส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนเป็นระยะ ๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีอากาศร้อนจัดหลาย
พื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 43 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวนั ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้
บ้าง สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕6๖ นี้  คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่า
ปกติ 
           อนึ่ง ในเดือนมีนาคมนี้ปริมาณฝนที่ตกอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค รวมทั้งการใช้น้ำทาง
เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่เคยแล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรกักเก็บน้ำและใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด และใน
บางช่วงอากาศจะแห้งมากอาจจะเอ้ืออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้  จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เชื้อ เพลิงในการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในระยะนี้ไว้ด้วย 
 ข้อควรระวัง เดือนนี้ ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่ง
จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้  จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไปด้วย 

ตาราง :  สถิติอุณหภมูิสูงสุดเฉลีย่ในคาบ ๓๐ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) และอุณหภูมิสูงทีสุ่ดที่เคยวัดไดใ้นคาบ 70 ปี (๒๔๙๔-๒๕64)ในเดือนมีนาคม 
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิสูงสดุ

เฉลี่ย(º ซ) 
อุณหภูมิสูงทีสุ่ดที่เคยวัดได ้ สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิสูงสดุเฉลี่ย 

(º ซ) 
อุณหภูมิสูงทีสุ่ดที่เคยวัดได ้

(º ซ) ปี  พ.ศ. (º ซ) ปี  พ.ศ. 
หนองคาย ๓๔.๗ ๔๒.๘ ๒๕๔๘ ชัยภูม ิ ๓๕.๗ ๔๑.๕ ๒๕๔๑ 
เลย ๓๕.๑ ๔๑.๓ ๒๕๔๑ ร้อยเอ็ด ๓๔.๗ ๔๐.7 ๒๕59 
อุดรธาน ี ๓๔.๙ ๔๒.๐ ๒๕๔๑ อุบลราชธานี ๓๕.๘ ๔๐.๖ ๒๕๓๖ 
สกลนคร ๓๓.๗ ๔2.1 ๒๕๐๔ นครราชสีมา ๓๕.๖ ๔๒.๓ ๒๕๒๒ 
นครพนม ๓๓.๗ ๔๑.๒ ๒๕๒๙ โชคชัย (นครราชสีมา) ๓๕.๒ ๔1.2 ๒559 
ขอนแก่น ๓๕.๓ ๔๑.๘ ๒๕๐๑ สุรินทร์ ๓๕.๔ ๔๐.๘ ๒๕๐๑ 
มุกดาหาร ๓๕.๑ ๔๒.๑ ๒๕๔๑ ท่าตูม (สุรินทร)์ ๓๕.๖ ๔๑.๑ ๒๕๕๐ 
โกสุมพิสัย (มหาสารคาม) ๓๕.๗ ๔๑.7 ๒๕5๙ นางรอง (บุรีรัมย์) ๓๕.๗ ๔๑.๔ ๒๕๒๙ 

กมลาไสย (กาฬสินธุ์) ๓๔.๖ ๔๐.๘ ๒๕๔๑ ศรีสะเกษ ๓๕.๔ ๔๐.5 ๒๕๕9 
หมายเหต ุ   ในช่วงฤดรู้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสูงสดุที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป                                        
 

10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 

 



 
 
            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดอุบลราชธานียังคงมีอากาศเย็นใน
ตอนเช้า  ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ทำให้บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะ
มีอากาศร้อนจัดในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 41 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความ
ร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ   

       ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบาง
พ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้  จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 
         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
อุบลราชธาน ี 35.8 22.5 30.5 3.5 62 ใต ้ 5.9 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

10 กุมภาพันธ ์2565   

 

 

 

 

  



 

            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญยังคงมีอากาศเย็นใน
ตอนเช้า  ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ทำให้บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญจะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมี
อากาศร้อนจัดในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 41 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความ
ร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 
 ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก

ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบาง
พ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) ใช้ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นข้อมูลอ้างอิง 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
35.8 22.5 30.5 3.5 62 ใต ้ 5.9 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 

10 กุมภาพันธ ์2565   

 

 

 

  



 

            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนยอ์ุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษยังคงมีอากาศเย็นในตอน
เช้า ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ทำให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษจะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมี
อากาศร้อนจัดในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 41 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความ
ร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 

       ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบาง
พ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้  จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ ์(%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
ศรีสะเกษ 35.3 22.3 32.9 5 63 ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.1 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 

10 กุมภาพันธ์ 2565   

 

 

 

  



 

            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีอากาศเย็นในตอน
เช้า  ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ทำให้บริเวณจังหวัดสุรินทร์จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมี
อากาศร้อนจัดในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 41 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความ
ร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 

       ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก       
ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศ
จีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน  หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่ง
จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพ้ืนที่  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ
ประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
สุรินทร ์ 35.4 23.0 45.6 4 63 ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.1 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 

10 กุมภาพันธ ์2565   

 

 

  



 

            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีอากาศเย็นในตอน
เช้า  ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง  ทำให้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมี
อากาศร้อนจัดในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 42 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความ
ร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 

       ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบาง
พ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
บุรีรัมย ์ 35.7 22.4 47.9 4.1 67 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.4 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 

10 กุมภาพันธ ์2565   

 

 

 

  



 

            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบรเิวณจังหวัดนครราชสีมา  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมายังคงมีอากาศเย็นใน
ตอนเช้า  ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง  ทำให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมา จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะ
มีอากาศร้อนจัดในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 41 – 42 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความ
ร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓5-๓7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 

       ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบาง
พ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้  จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จงัหวัด 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็ว

เฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

นครราชสมีา 35.6 23.2 37.1 5.4 61 ตะวันออกเฉียงเหนือ
และ ใต ้

3.1 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 

10 กุมภาพันธ ์2565 

 

 

  



 

            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับที่  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงมีอากาศเย็นในตอน
เช้า  ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง  ทำให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมี
อากาศร้อนจัดในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 41 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความ
ร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓3-๓5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 

       ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบาง
พ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้  จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
ร้อยเอ็ด 34.7 22.7 41.2 4.3 61 ตะวันตกเฉยีงใต้ 3.7 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 

10 กุมภาพันธ ์2565   

 

 

 

  



 

            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดยโสธร  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดยโสธรยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า  
ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจาก
ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว
เกือบตลอดช่วง ทำให้บริเวณจังหวัดยโสธร จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีอากาศร้อนจัดในบาง
วัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 41 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓4-๓6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 

       ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบาง
พ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้  จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓)ใช้ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นข้อมูลอ้างอิง 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ตำ่สุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
34.7 22.7 41.2 4.3 61 ตะวันตกเฉยีงใต้ 3.7 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 

10 กุมภาพันธ ์2565 

 

 

 

 

  



 

            

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  3/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 “เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนิยมวิทยาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชน”  วิสยัทัศน์ระดบัภาค 

 

เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดมุกดาหาร  ของเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
        มีนาคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศ
จีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณจังหวัดมุกดาหารยังคงมีอากาศเย็นในตอน
เช้า  ส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
บริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง  ทำให้บริเวณจังหวัดมุกดาหาร จะมีอากาศร้อนเป็นระยะๆ และช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมี
อากาศร้อนจัดในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 41 องศาเซลเซียส กับจะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยคลายความ
ร้อนลงได้บ้าง 
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 4-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓3-๓5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ 

       ข้อควรระวัง เดือนนี้ในบางช่วงจะมีอากาศแปรปรวน  โดยอาจมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบาง
พ้ืนที่  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้  จึงขอให้ประชาชนควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

         
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็ว

เฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

มุกดาหาร 35.1 22.3 38.8 4.4 62 ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.1 

 
หมายเหต ุ ในช่วงฤดูร้อน  กรมอุตุนยิมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิสงูสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละวัน  ดังนี้ 

อากาศร้อน   หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๓๕.๐ – ๓๙.๙   องศาเซลเซียส 
อากาศร้อนจัด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่  ๔๐.๐   องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 

 
10 กุมภาพันธ์ 2565 

 

  


