
 
                                                      การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                                 เดือนตุลาคมถงึธันวาคม 2552 

                                                              ออกประกาศ วันท่ี  28  กันยายน  2552                                   

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 

ประเทศไทย
ตอนบน 

เปนชวงเปลี่ยนจากฤดูฝนเขาสูฤดูหนาว 
ลักษณะอากาศจะแปรปรวน และยังคงมี
ฝนบางพื้นที่ในระยะตนเดือน จากนั้นจะ
มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในบางชวง  ทําใหตอนบนของภาคเริ่มมี
อากาศเย็นในตอนเชา โดยเฉพาะในระยะ
ครึ่งหลังของเดือน 
อุณหภูมิเฉล่ีย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะ
แผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปน
ชวง ๆ  กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัด
ปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน ทําให
อุณหภูมิลดลงกับจะมีอากาศหนาวเย็น  และ
อาจมีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงในบาง
พ้ืนที่ในระยะแรกที่แผซึมลงมา  สวนบริเวณ
ยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาว และ
หนาวจัดบางพื้นที่ 
อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติเล็กนอย
ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
จะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
เกือบตลอดเดือน โดยจะมีกําลังแรงเปน
ระยะ ๆ และตอเนื่องมากขึ้น ทําให
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น 
กับจะมีหมอกในตอนเชา และหมอกหนา
ในบางพื้นที่  สําหรับบริเวณยอดดอย
และยอดภูรวมทั้งบริเวณเทือกเขา
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
และบางชวงอาจเกิดน้ําคางแข็งได 
อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน  ใกลเคียงคาปกติ 

ภาคใต รองความกดอากาศต่ําจะเลื่อนลงมาพาด
ผานภาคใตตอนบน  ทําใหมีฝนตกชุก
สวนมากทางตอนบนของภาค   
ทะเลในอาวไทยและอันดามันมีคลื่นสูง  
1 - 2 เมตร 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

รองความกดอากาศต่ําจะเลื่อนลงมาพาดผาน
ภาคใตตอนลาง และมรสุมตะวันออก     
เฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต
ตลอดเดือน ทําใหภาคใตฝงตะวันออกมีฝน
ตกชุกเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บางพื้นที่   
ทะเลในอาวไทยมีคลื่นสูง 2 เมตร 
สวนอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัด       
ปกคลุมอาวไทยและภาคใต โดยจะมี
กําลังแรงเปนชวง ๆ ทําใหมีฝนกระจาย
ถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักหลาย
พ้ืนที่และหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะ
ภาคใตฝงตะวันออก  
ทะเลในอาวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
และในชวงที่มรสุมมีกําลังแรงจะมีคลื่น
สูง 2-3 เมตร 
สวนอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร    
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

 

เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตรอนจะเคลื่อนเขามาใกล/หรือเคลื่อนผานประเทศไทยในแนวภาค
ตะวันออกและภาคใตตอนบนตามลําดับ ซึ่งจะสงผลใหบริเวณดังกลาวมีฝนตกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหล
หลากในบางพื้นที่ 
สวนเดือนธันวาคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพมาผานเขามาในประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําใหบริเวณ
ดังกลาวมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงหรือมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน
ภาคใตตอนลางของประเทศไทย ทําใหมีฝนตกเพิ่มขึ้น และอาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากในบางพื้นที่ 
อนึ่ง ในชวงที่มีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขามาบริเวณภาคใต อาจเกิดคลื่นพายุซัดฝง จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศ
และคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตรอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

 
      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  
กระทรวง เทคโน โลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อ ส า ร  

 



 
รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี ้

ภาค  ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 19-21 15-17 เหนือ 

ฝน(มม.) 75-120 10-40 นอยกวา 10 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 19-21 16-18 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฝน(มม.) 60-120 นอยกวา 10 นอยกวา 10 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 19-21 กลาง 

ฝน(มม.) 120-170  15-40 นอยกวา 10 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 20-22 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

ฝน(มม.) 150-220 15-50 นอยกวา 10 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 22-24 ภาคใตฝงตะวันออก 

ฝน(มม.) 190-230 270-370 110-240 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 22-24 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

 ฝน(มม.) 230-330 110-190 30-60 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 22-24 20-22 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ฝน(มม.) 180-230 30-60 นอยกวา 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกติ 
 

ภาค ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหนือ ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 

กลาง ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

ตะวันออก ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ 

ใตฝงตะวันออก ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันตก ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ 

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

กลาง สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
 

หมายเหตุ -      คาปกติ หมายถึง คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 
-      การคาดหมายนี้เปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
       จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 
- คาดหมายฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคม 2552 
- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่โทร.02-3989929 / โทรสาร 02-3838827  
- ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่ www.tmd.go.th หรือ

www.weather.go.th                       
   

กลุมภูมิอากาศ 
สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

http://www.tmd.go.th/

