
 

                                                  การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                           เดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2554                         

                                                      ออกประกาศ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2554  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
ลักษณะอากาศท่ัวไป 
ประเทศไทยตอนบน ในระยะคร่ึงแรกของเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ลักษณะอากาศจะแปรปรวน จะมีร่อง
ความกดอากาศตํ่าพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในเดือนตุลาคม ส่งผลใหบ้ริเวณดังกล่าวมี
ฝนตกชุกและมีฝนหนักหลายพ้ืนที่ อาจก่อให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากในบางจังหวัด ประกอบกับ
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะ ๆ โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงในเดือนพฤศจิกายน ทําให้บริเวณดังกล่าวเร่ิมมี
อากาศหนาวเย็นในหลายพ้ืนที่ จากน้ันในเดือนธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลมุ
บริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นช่วง ๆ โดยจะมีกําลังแรงขึ้นและต่อเน่ืองมากข้ึน ทําให้อุณหภูมลิดลงได้มาก โดย
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเกือบทั่วไป กับจะมีอากาศหนาวจัดบางพ้ืนที่ในบางวันทาง
ตอนบนของภาค และมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นทั่วไปและมีอากาศหนาว
บางพ้ืนที่ กับมีหมอกบางในตอนเช้า  สําหรับบริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   

 ปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะเดือนตุลาคม สว่นอุณหภูมิเฉลี่ยจะตํ่ากว่าคา่ปกติเล็กน้อย 

ภาตใต้ มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยในระยะคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม ทําให้ภาคใต้มี
ฝนตกชุกและมีฝนหนักบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันตก จากน้ันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าว
ไทยและภาคใต้ โดยจะมีกําลังแรงเป็นระยะ ๆ นอกจากน้ีในบางช่วงร่องความกดอากาศตํ่าจะพาดผ่านภาคใต้
ตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคมตามลําดับ ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุก
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันออก คลื่นลมในอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
และในช่วงที่มรสุมมีกําลังแรงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร  

  ปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าปกติ และอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกลเ้คียงกับคา่ปกติ    

                                              
 
 
 
 
 

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน  มีโอกาสสูงทีพ่ายุหมุนเขตรอ้นจะเคล่ือนเข้ามาใกล้ หรือเคล่ือนผ่านประเทศไทยในแนว
ภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลากใน
บางพื้นที่ รวมทัง้อาจเกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ัง จงึขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือนเรื่องพายหุมุนเขต
ร้อนจากกรมอุตนุิยมวิทยาไว้ด้วย 
ส่วนเดือนธันวาคม อาจมีคล่ืนกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่าผ่านเข้ามาในประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําให้
บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทัง้อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงเคล่ือนผ่านภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย ทําใหม้ีฝนตกเพิ่มขึ้น และอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้าํป่าไหลหลากในบางพื้นที ่
 

                 กรม อุ ตุ นิยม วิทยา  

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ือสาร  



รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้ 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

ภาค  ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

 
เหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 29-31 28-30 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 21-23 18-20 14-16 

ปริมาณฝน (มม.)  
150-200 

 
20-50 

 
น้อยกว่า 10 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 29-31 28-30 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 21-23 18-20 15-17 

ปริมาณฝน (มม.)  
140-190 

 
10-30 

 
น้อยกว่า 10 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 30-32 30-32 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 20-22 18-20 

ปริมาณฝน (มม.)  
180-230 

 
20-40 

 
น้อยกว่า 10 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 30-32 30-32 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 21-23 20-22 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
220-270 

 
40-70 

 
น้อยกว่า 10 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 29-31 29-31 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
220-270 

 
350-400 

 
250-300 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 30-32 30-32 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
320-370 

 
190-240 

 
60-100 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 30-32 30-32 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 21-23 20-22 

ปริมาณฝน (มม.)  
200-250 

 
30-50 

 
น้อยกว่า 10 



คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหนือ สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
กลาง สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ตะวันออก สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝ่ังตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
ใต้ฝ่ังตะวันตก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ 

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหนือ ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย

ตะวันออกเฉยีงเหนือ ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย

กลาง ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย

ตะวันออก ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย

ใต้ฝ่ังตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
ใต้ฝ่ังตะวันตก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย ต่ํากว่าค่าปกติเล็กน้อย

 
หมายเหตุ - ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) 

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ีโทร.02-3989929/ โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณอ์ากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ท่ี www.tmd.go.th หรือ www.weather.go.th   

 
ศูนย์ภูมิอากาศ 

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 


