
                        การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2553-2554 

                                              ออกประกาศวันท่ี  24   กันยายน พ.ศ.2553 

                                         กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพ ฯ 10260 
  

การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูหนาวของประเทศไทย 

ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2553 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 2554 

              ประเทศไทยจะเร่ิมเขาสูฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคม 2553 สําหรับในปนี้ คาดวาจะมีอากาศหนาว
กวาปท่ีแลว และอุณหภูมิจะต่ํากวาคาปกติเล็กนอย โดยชวงท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดสวนมากอยูในชวงประมาณ
ปลายเดือนธันวาคม 2553 ถึงมกราคม 2554   

อนึ่ง ในชวงฤดูหนาวปนี้ คาดวาในระยะตนฤดู (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2553) ประเทศไทยตอนบนจะ
ยังคงมีฝนตกชุกในบางพื้นท่ี สําหรับภาคใตจะมีอากาศเย็นในบางวันสวนมากทางตอนบนของภาค โดยจะมีฝนตก
หนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ีในชวงกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยเฉพาะทางฝงตะวันออกต้ังแตจังหวัด
ชุมพรลงไป  

 
ลักษณะอากาศทั่วไป 
ประเทศไทยตอนบน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุม

ประเทศไทยตอนบนเปนระยะ  ๆ  ซึ่งในระยะแรกท่ีบริเวณความกดอากาศสูงแผลงมาปกคลุมจะทําใหเกิดฝนฟาคะนอง      
และลมกระโชกแรงในบางพ้ืนท่ี จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีอากาศหนาว
เย็นกอนภาคอื่น ๆ  สําหรับภาคกลางและภาคตะวันออกจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นลงอยางชัดเจนประมาณ เดือนพฤศจิกายน  
สําหรับ เดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งเปนชวงกลางฤดูหนาว  บริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนจะแผลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบนบอยครั้งและตอเนื่องมากข้ึน  ทําใหบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัดโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค สําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีน้ําคางแข็งเกิดข้ึนได จนถึง
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ บริเวณความกดอากาศสูงท่ีแผลงมาปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังออนเปนสวนใหญ ทําให
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศอุนข้ึน แตในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอน
เชาตอไปอีกจนถึงเดือนมีนาคม  ฤดูหนาวปนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ 2554   

 ภาคใต ในชวงประมาณกลางเดือนตุลาคมเปนตนไป มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
ภาคใต จะเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะพัดเอาความช้ืนจากทะเลจีนใตและอาวไทยเขาสูภาคใต และจะมี
กําลังแรงเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ประกอบกับรองความกดอากาศต่ําจะพาดผานภาคใต
ตอนกลางในเดือนพฤศจิกายน และจะเลื่อนลงไปพาดผานภาคใตตอนลางในเดือนธันวาคม ซึ่งจะทําใหภาคใตมีฝนตกชุก
หนาแนนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะฝงอาวไทย จนถึงประมาณเดือนมกราคม 2554 เปนตนไป  
ปริมาณฝนในภาคใตจะเริ่มลดลง  และเปนการส้ินสุดฤดูฝนของภาคใต  

  
 
 

 
              กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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จากการเฝาติดตาม ปรากฏการณเอลนีโญ / ลานีญา พบวา สถานการณอุณหภูมิน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกบงบอกถึงการ
พัฒนาของปรากฏการณลานีญา ซึ่งคาดวาจะตอเนื่องไปจนถึงตนป 2554 ทําใหตลอดชวงฤดูหนาวปนี้    ประเทศไทยจะมี
ปริมาณฝนสูงกวาคาปกติ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต  
 
 รายละเอียดตามภาคตางๆ 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณกลางเดือนตุลาคมเปนตนไป จะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะ
ทางตอนบนของภาคและมีหมอกในตอนเชากับมีฝนเปนแหงๆ  เดือนธันวาคมและมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็น และหนาว
จัดบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม พะเยา นาน ตาก เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร
และนครพนม โดยบางวันจะมีหมอกหนาในบางพ้ืนท่ี สวนบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและอาจ
เกิดนํ้าคางแข็งข้ึนไดในบางชวง และอากาศจะเริ่มอุนข้ึนในเดือนมีนาคมเปนตนไป 
ภาคกลางและภาคตะวันออก มีฝนฟาคะนองเปนแหงๆถึงกระจาย และในเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มมีอากาศเย็นกับมี
หมอกในตอนเชา เดือนธันวาคมและมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกหนาหลายพ้ืนท่ีในบางวัน โดยเฉพาะพื้นท่ี
บริเวณเทือกเขาของจังหวัดนครสวรรค ชัยนาท กาญจนบุรี ลพบุรีและสระบุรี   และอากาศจะเริ่มอุนข้ึนทําใหมีอากาศรอน
ในตอนกลางวันประมาณกลางเดือนกุมภาพันธเปนตนไป 
ภาคใตฝงตะวันออก (ฝงอาวไทย) ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม จะเปนชวงท่ีมีฝนตกชุกหนาแนนโดยจะ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ี อาจเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได รวมท้ังคลื่นลมในอาวไทยจะมี
กําลังแรง จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง กับจะมีอากาศเย็นในตอนเชาในหลายพ้ืนท่ีสวนมากทางตอนบน
ของภาค สวนทางตอนลางของภาคจะยังคงมีฝนตกหนักไดเปนบางวัน 
ภาคใตฝงตะวันตก (ฝงทะเลอันดามัน) ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะยังคงมีฝนตกชุก รวมท้ังคลื่นลม
ในทะเลอันดามันจะมีกําลังคอนขางแรง จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง และในบางพ้ืนท่ีจะมีอากาศเย็น
กับมีหมอกในตอนเชา 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟาคะนองเปนแหงๆถึงกระจาย และในเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มมีอากาศเย็นกับมี
หมอกบางในตอนเชา สําหรับในบางชวงของเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวในบางวัน และประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ อากาศจะเริ่มอุนข้ึนทําใหมีอากาศรอนในตอนกลางวัน  
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ขอควรระวัง  

1. ในชวงตนฤดูหนาว  (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ) ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกชุกตอเนื่อง อาจเกิดนํ้าทวม
ไดในบางพ้ืนท่ี  
2              ในชวงท่ีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทย และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทย จะทําใหภาคใต ฝงตะวันออกมีฝนตกชุกหนาแนน โดย
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ีและคลื่นลมในทะเลจะมีกําลังแรง ขอใหติดตามขาวอากาศประจําวันจากกรม
อุตุนิยมวิทยาตอไปดวย 

3.  เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงกอตัวข้ึนในทะเลจีนใตตอนลาง และทวี

กําลังแรงข้ึนเปนพายุหมุนเขตรอน (พายุดีเปรสชัน พายุโซนรอนหรือไตฝุน) และมีโอกาสเคลื่อนผานอาวไทยเขาสูภาคใต

ของประเทศไทย ซึ่งจะทําใหภาคใตมีฝนตกเปนบริเวณกวางกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี  บริเวณอาวไทยจะมี

คลื่นลมแรงและมีคลื่นจัดเปนครั้งคราว ความสูงของคลื่น 2 – 4 เมตร และอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝงตามบริเวณชายฝงดาน

ตะวันออกของภาคใตได  จึงควรติดตามขาวพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด 
4. เดือนธันวาคมและมกราคมอาจเกิดนํ้าคางแข็งข้ึนไดตามบริเวณยอดดอยหรือยอดภู และมักมีหมอกหนาเกิดข้ึนใน
หลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใชยวดยาน
พาหนะไวดวย 
 
 
  
           หมายเหตุ 
         -   เกณฑอุณหภูมิตํ่าสุดในชวงฤดูหนาว 

         อากาศเย็น   หมายถึง  16.0  -  22.9°ซ.         

 อากาศหนาว            “    8.0  - 15.9°ซ.            

 อากาศหนาวจัด     “   ตํ่ากวา   8.0°ซ. 
  - การคาดหมายน้ีเปนการคาดระยะนาน โดยใชวิธีทางสถิติ  และวิเคราะหจากแบบจําลองภูมิอากาศ                    

-  การคาดหมายนี้จะมีการปรับปรุงใหมทุกปลายเดือน   
- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน รายฤดู ไดท่ีโทร. 02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827                            

           - ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน /รายฤดูไดท่ี www.tmd.go.th   
         
                     ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
                                                                                                                                                             กรมอุตุนิยมวิทยา 
       กันยายน 2553 
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ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยตามภาคตางๆของประเทศไทยชวงฤดูหนาวป2553-2554 
ภาค พฤศจิกายน 2553   ธันวาคม 2553  มกราคม 2554   กุมภาพันธ 2554 

    ครึ่งแรก ครึ่งหลัง 

เหนือ       
                     ตอนบน 16-18  ํซ. 12-14  ํซ. 11-13  ํซ. 14-16  ํซ. 16-18  ํซ. 

ตอนลาง 18-20  ํซ.    
กับจะมีฝน 20 % ของพื้นที่ 

15-17  ํซ 
กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่ 

15-17  ํซ 
กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่ 

16-18  ํซ. 18-20  ํซ. 

ตะวันออกเฉียงเหนือ               
                ตอนบน 17-19  ํซ. 14-16  ํซ. 14-16  ํซ. 16-18  ํซ 18-20  ํซ. 

ตอนลาง  19-21  ํซ.    
กับจะมีฝน 20% ของพื้นที่ 

16-18  ํซ. 
กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่ 

16-18  ํซ. 
กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่ 

17-19  ํซ. 19-21  ํซ. 

กลาง           20-22   ํซ. 18-20  ํซ. 18-20  ํซ. 20-22  ํซ. 22-24  ํซ. 
 กับจะมีฝน 20-30% ของพื้นที่ กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่ กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่  อากาศอุนขึ้น 

ตะวันออกรวมทั้งชายฝง    21-23  ํซ. 19-21  ํซ. 19-21  ํซ. 20-22  ํซ. 22-24  ํซ. 
 กับจะมีฝน 20-30 %ของพื้นที่ กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่ กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่  อากาศอุนขึ้น 

ใตฝงตะวันออก 22-24  ํซ. 
จะมีฝนฟาคะนอง 50 - 70%ของพื้นที่ 
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่  และ
หนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะตั้งแต 

จ.ชุมพรลงไป 

21-23  ํซ. 
จะมีฝนฟาคะนอง  50-70% ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่     และ 

หนักมากบางพื้นที่    โดยเฉพาะตั้งแต จ.
สุราษฎรธานีลงไป  

20-22  ํซ. 
อากาศเย็นทางตอนบนของภาค 

กับจะมีฝนฟาคะนอง 20-30%ของพื้นที่  
และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะ

ตั้งแต จ.สุราษฎรธานีลงไป   

21-23  ํซ. 
จะมีฝน 20-30 % ของพื้นที่  

ใตฝงตะวันตก 22-24  ํซ. 
จะมีฝนฟาคะนอง 40-60 %ของพื้นที่ 

กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ 

21-23   ํซ. 
จะมีฝนฟาคะนอง 30 – 40 % ของพื้นที่ 

21-23   ํซ. 
จะมีฝน 20-30 % ของพื้นที่ 

21-23   ํซ. 
จะมีฝน 20-30 % ของพื้นที่ 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

21-23   ํซ. 
กับจะมีฝน 20-30 % ของพื้นที่ 

19-21   ํซ. 
กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่ 

19-21   ํซ. 
กับจะมีฝน 10-20 % ของพื้นที่ 

21-23    ํซ. 
 

22-24  ํซ. 
อากาศอุนขึ้น 
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การคาดหมายและสถิติอุณหภูมิต่ําที่สุดเดือนธันวาคม และมกราคม 
 ธันวาคม มกราคม 
 อุณหภูมิต่ําที่สุด 

(พ.ศ.2494-2552) 
อุณหภูมิต่ําที่สุด 

พ.ศ.2552 
การคาดหมายอุณหภูมิ
ต่ําที่สุด พ.ศ.2553 

อุณหภูมิต่ําที่สุด 
(พ.ศ.2494-2553) 

อุณหภูมิต่ําที่สุด 
พ.ศ. 2553 

การคาดหมายอุณหภูมิต่ํา
ที่สุด พ.ศ. 2554 

    ํซ. วันที่ ป (   ํซ.) (   ํซ.)    ํ ซ. วันที่ ป (   ํซ.) (   ํซ.) 
เหนือ 
เชียงราย 

 
1.5 

 
25 

 
2542 

  
11.1 

 
6-8 

 
 1.5 

 
2 

 
2517 

  
10.8 

 
7-9 

เชียงใหม 3.8 25 2542 13.2 7-9 3.7 2 2517 13.5 8-10 
พิษณุโลก 8.9 26 2542 17.3 11-13 7.5 13 2498 16.4 12-14 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุดรธานี 

 
4.2 

 
25 

 
2542 

 
14.3 

 
7-9 

 
2.5 

 
12 

 
2498 

 
13.5 

 
8-10 

เลย 2.2 31 2516 
2518 

13.6 6-8 0.1 2 2517 12.1 7-9 

นครราชสีมา 6.2 31 2518 17.3 12-14 4.9 12 2498 16.9 13-15 
อุบลราชธานี 8.5 30 2518 15.6 12-14 7.6 12 2498 15.8 13-15 

กลาง 
นครสวรรค 

 
7.7 

 
25 

 
2542 

 
16.8 

 
13-15 

 
6.1 

 
13 

 
2498 

 
16.7 

 
14-16 

สุพรรณบุรี 10.0 31 2518 18.0 14-16 9.2 13 2498 17.3 15-17 
กาญจนบุรี 6.8 31 2518 15.6 13-15 5.5 13 2498 15.4 14-16 
ตะวันออก 

อ.อรัญประเทศ 
(จ.สระแกว) 

 
10.0 

 
31 

 
2518 

 
18.9 

 
14-16 

 
7.6 

 
16 

 
2506 

 
18.3 

 
14-16 

ชลบุรี 12.0 29 2518 21.6 16-18 9.9 12 2498 20.0 17-19 
ภาคใต 

ประจวบคีรีขันธ 
 

11.4 
 

31 
 

2499 
 

20.5 
 

17-19 
 

10.5 
 

19 
 

2506 
 

20.4 
 

17-19 
ภูเก็ต 18.4 1 2525 23.0 20-22 17.4 4 2500 23.8 20-22 

กรุงเทพมหานคร 
บางนา 

 
11.5 

 
31 

 
2518 

 
20.0 

 
16-18 

 
11.0 

 
15 

 
2519 

 
20.6 

 
17-19 

หมายเหตุ  :  ไมรวมอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณยอดดอย และยอดภู
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บริเวณที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
เดือนธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 

 

 
หมายเหตุ  :  เปนการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันดวย 

 
 

 
 

หนาวจัด  (ตํ่ากวา 8 °ซ.) 

หนาว  (8.0 °ซ – 15.9 °ซ.) 


