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บริเวณ เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม เดือนมกราคม 

ประเทศไทย
ตอนบน 

ในเดือนน้ีเปนชวงตนฤดูหนาว  บริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนเปนระยะ ๆ  ทําให
มีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง    
บางพ้ืนที่ในระยะแรก  จากน้ันอุณหภูมิ
จะลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาว
เย็นกับมีหมอกในตอนเชา  สวนบริเวณ
ยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึง
หนาวจัด สําหรับภาคกลางและภาค
ตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบาง
ในตอนเชา  
อุณหภูมิเฉล่ีย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ปริมาณฝน สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

เดือนน้ีอยูในชวงกลางฤดูหนาว บริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ
ลงมาปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอด
เดือน โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ  
และตอเน่ืองมากข้ึน  ทําใหประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศหนาวเย็นทั่วไปและมี
อากาศหนาวจัดบางพ้ืนที่กับมีหมอกใน
ตอนเชา   สําหรับยอดดอยและยอดภู
รวมท้ังบริเวณเทือกเขาโดยเฉพาะใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมี
หมอกหนาในหลายพ้ืนที่ และบางชวง
อาจเกิดนํ้าคางแข็งได 
อุณหภูมิเฉล่ีย ตํ่ากวาคาปกติ 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ในเดือนน้ียังอยูในชวงกลางฤดูหนาว 
บริเวณความกดอากาศสูงจาก    
ประเทศจีนยังคงแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน 
โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ  และ
ตอเน่ือง  ทําใหประเทศไทยตอนบนมี
อากาศหนาวเย็นและมีอากาศหนาวจัด
บางพ้ืนที่กับมีหมอกหนาในหลายพ้ืนที่   
สําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู
รวมท้ังเทือกเขาโดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัด และบางชวง
อาจเกิดนํ้าคางแข็ง 
อุณหภูมิเฉล่ีย ตํ่ากวาคาปกติ 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ภาคใต รองความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนลงไป  
พาดผานภาคใต ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุม    
อาวไทยและภาคใต โดยจะมีกําลัง
คอนขางแรงเปนระยะ ๆ ทําใหภาคใตฝง
ตะวันออกมีฝนตกชุกหนาแนนเพ่ิมขึ้น  
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่  
สวนมากต้ังแตจังหวัดชุมพรลงไป 
ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 2 เมตร และ
ในชวงที่มรสุมมีกําลังคอนขางแรง     
อาวไทยจะมีคล่ืนสูง 2-3 เมตร    
สวนอันดามันจะมีคล่ืนสูง 1 – 2 เมตร 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติ 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัด  
ปกคลุมอาวไทยและภาคใตตลอดเดือน 
โดยจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ ทําให
ภาคใตมีฝนฟาคะนองกระจายกับมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 
โดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก 
สวนมากต้ังแตจังหวัดสุราฎรธานีลงไป   
ทะเลในอาวไทยมีคล่ืนสูง 2 เมตร และ
ในชวงที่มรสุมมีกําลังแรง อาวไทยจะมี
คล่ืนสูง 2-4 เมตร    
สวนอันดามันจะมีคล่ืนสูง 1 – 2 เมตร 
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติ 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัด  
ปกคลุมอาวไทยและภาคใต โดยจะมี
กําลังออนลง ทําใหภาคใตทั้งสองฝงมี
ปริมาณฝนนอยลง โดยจะมีฝนฟา
คะนองบางพื้นที่ถึงเปนแหง ๆ  แตใน
บางชวงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมี
กําลังคอนขางแรง จะมีฝนมากขึ้น 
โดยเฉพาะทางตอนลางของภาคใตฝง
ตะวันออก  
สําหรับคล่ืนลมในอาวไทยและทะเล     
อันดามันจะมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร    
ปริมาณฝน  สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

หมายเหต : ใน เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจมีพายุหมุนเขตรอนเคล่ือนตัวผานทะเลจีนใตตอนลาง และมีแนวโนมที่จะเคล่ือนเขา
ใกลหรือเคล่ือนเขาสูประเทศไทยบริเวณภาคใต ซึ่งจะสงผลใหบริเวณภาคใตมีฝนตกเพ่ิมขึ้นและอาจเกิดนํ้าทวมฉับพลัน 
นํ้าปาไหลหลาก รวมท้ังคล่ืนลมจะมีกําลังแรงขึ้น อาจเกิดคล่ืนพายุซัดฝงได  เดือนมกราคม อาจมีคล่ืนกระแสลมตะวันตก
เคล่ือนจากประเทศพมา ผานประเทศไทยตอนบน  ซึ่งจะทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนอง  ลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่ และ
อาจมีลูกเห็บตกลงมาได  จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

      กรมอุ ตุ นิ ยม วิทย า  

กระทรวง เทคโน โลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อ ส า ร  



 
รายละเอียดของแตละภาคมีดังนี ้

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค  พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

 
เหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 28-30 27-29 28-30 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 17-19 14-16 13-15 

ฝน(มม.) 20-40 5-15 5-10 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 28-30 27-29 28-30 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 18-20 15-17 15-17 

ฝน(มม.) 10-30 5-15 5-10 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 29-31 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 20-22 18-20 18-20 

ฝน(มม.) 30-60 5-15 5-10 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 30-32 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 21-23 19-21 19-21 

ฝน(มม.) 50-90 5-15 10-30 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 29-31 28-30 29-31 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 22-24 21-23 20-22 

ฝน(มม.) 370-420 240-290 40-70 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 30-32 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 22-24 21-23 21-23 

ฝน(มม.) 200-250 70-100 15-30 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 29-31 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (๐ซ.) 21-23 19-21 19-21 

ฝน(มม.) 30-60 5-15 5-15 



 
คาดหมายฝนสูง-ตํ่ากวาคาปกติ   
 

ภาค พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

เหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

กลาง สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

ตะวันออก สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติ สูงกวาคาปกติเล็กนอย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย สูงกวาคาปกติเล็กนอย 

 
 
 
คาดหมายอุณหภูมิสูง-ตํ่ากวาคาปกติ  
 

ภาค พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

เหนือ ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

กลาง ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

ตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

ใตฝงตะวันออก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
ใตฝงตะวันตก ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ตํ่ากวาคาปกติเล็กนอย ตํ่ากวาคาปกติ ตํ่ากวาคาปกติ 

 
หมายเหตุ -     คาปกติ หมายถึง คาเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 

-      การคาดหมายน้ีเปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
        จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนพฤศจิกายน  2553 
- 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 

ตุลาคม พ.ศ.2553 


