
 
                                                      การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                                 เดือนธันวาคม 2552 ถึงกุมภาพันธ 2553 

                                                              ออกประกาศ วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2552                                   

                                                                                                                      
บริเวณ เดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ 

ประเทศไทย
ตอนบน 

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
จะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และจะมีกําลังคอนขางแรงสวนมากใน
ระยะครึ่งหลังของเดือน    ทําใหประเทศ
ไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอก
ในตอนเชา และหมอกหนาในบางพื้นที่   
สําหรับยอดดอยและยอดภูรวมทั้งบริเวณ
เทือกเขาโดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึง
หนาวจัด และอาจเกิดน้ําคางแข็งได 
อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคง
แผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบ
ตลอดเดือน โดยจะมีกําลังคอนขางแรง
สวนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน   ทําให
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมี
หมอกในตอนเชา และหมอกหนาในบางพื้นที่
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับยอดดอยและ
ยอดภูรวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัด กับมีหมอกหนาเกิดขึ้นใน
หลายพื้นที่  และอาจเกิดน้ําคางแข็งได  
อุณหภูมิเฉล่ีย  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ยังคงแผลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเปนระยะ ๆ โดยจะมีกําลังออน
ลง  ซึ่งจะทําใหประเทศไทยตอนบนมี
อากาศอุนขึ้น แตในหลายพื้นที่ยังคงมี
อากาศหนาวเย็นทั่วไปสวนมากในครึ่ง
แรกของเดือน โดยเฉพาะทางตอนบน
ของภาคเหนือและภาคตะวันออก   เฉียง
เหนือ  สําหรับบริเวณเทือกเขา ยอดดอย
และยอดภูยังคงมีอากาศหนาวและมี
หมอกหนาในหลายพื้นที่  
อุณหภูมิเฉล่ีย   สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใต มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุม
อาวไทยและภาคใต โดยจะมีกําลังแรง
เปนชวง ๆ ทําใหมีฝนกระจายถึงเกือบ
ทั่วไป กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และ
หนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะตอนลาง
ของภาคใตฝงตะวันออก  
ทะเลในอาวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
และชวงที่มรสุมมีกําลังแรงจะมีคลื่นสูง 
2-4 เมตร 
สวนอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร    
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใตทั้งสองฝง ปริมาณฝนจะนอยกวา
เดือนที่ผานมา  โดยจะมีฝนบางพื้นที่ถึงเปน
แหง  ๆ    แตในชวงที่มรสุมตะวันออก   
เฉียงเหนือมีกําลังคอนขางแรง  ภาคใตฝง
ตะวันออกจะมีฝนมากขึ้นและมีฝนตกหนัก
บางพื้นที่ 
ทะเลในอาวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร    
และชวงที่มรสุมมีกําลังคอนขางแรงจะมี
คลื่นสูง 2-3 เมตร 
สวนอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร    
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใตทั้งสองฝงจะยังคงมีปริมาณฝน
นอย โดยจะมีฝนฟาคะนองบางพื้นที่ถึง
เปนแหงๆ   สวนคลื่นลมในอาวไทย
และทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 
1 เมตร    
ปริมาณฝน  ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

 

ในชวง 3 เดือนนี้  อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพมา และเคลื่อนผานประเทศไทยตอนบน  ซึ่งจะทําใหบริเวณ
ดังกลาวมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง  
เดือนธันวาคม อาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงกอตัวขึ้นบริเวณอาวไทยตอนลางและอาจเคลื่อนตัวผานภาคใตตอนลางของ
ประเทศไทย ซึ่งจะทําใหภาคใตมีฝนตกเพิ่มขึ้น และอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝง   
เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ     อาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใตและลมใต พาดผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะ
ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนอง  ลมกระโชกแรงบางพื้นที่และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได  จึงขอใหประชาชนติดตามขาว
พยากรณอากาศประจําวัน จากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

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

 
 



 
รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี ้

ภาค  ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 29-31 30-32 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 15-17 15-17 16-18 เหนือ 

ปริมาณฝน(มม.) นอยกวา 10 นอยกวา 10 นอยกวา 10 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 29-31 30-32 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 16-18 16-18 19-21 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปริมาณฝน(มม.) นอยกวา 10 นอยกวา 10 5-15 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 30-32 32-34 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 19-21 19-21 22-24 กลาง 

ปริมาณฝน(มม.) นอยกวา 10 นอยกวา 10 นอยกวา 10 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 20-22 20-22 23-25 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

ฝน(มม.) นอยกวา 10 5-15 10-30 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 29-31 30-32 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 22-24 22-24 ภาคใตฝงตะวันออก 

ปริมาณฝน(มม.) 110-240 20-40 5-20 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 32-34 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 22-24 22-24 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 ปริมาณฝน(มม.) 30-60 5-15 5-20 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 30-32 32-34 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 20-22 21-23 

 

22-24 
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
ปริมาณฝน(มม.) นอยกวา 10 นอยกวา 10 5-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกติ 
 

ภาค ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

เหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกติ ใกลเคียงคาปกติ ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 

กลาง ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออก ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันออก ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 

ใตฝงตะวันตก ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 
 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากวาคาปกติ  
 

ภาค ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

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 ในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม 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                  

   
ศูนยภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

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

