
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                           เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555                         

                                                             ออกประกาศ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2555  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

ประเทศไทยตอนบน เดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยจะมีฝนฟาคะนองเปนแหงๆ ถึงกระจาย กับมีฝน
ตกหนักไดในบางวัน สวนมากในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ประมาณครึ่งหลังของเดือนบริเวณความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหบริเวณ
ดังกลาวมีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีในตอนเชา  

ลักษณะอากาศท่ัวไป 

เดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน โดยจะมีกําลังคอนขางแรงในบางชวง ซ่ึงในระยะแรกท่ีบริเวณความกดอากาศสูงแผลงมาปกคลุมจะทําใหเกิด
ฝนฟาคะนองและอาจเกิดลมกระโชกแรงในบางพ้ืนท่ี จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไป สวนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีใน
ตอนเขา  

สําหรับเดือนธันวาคม  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะมีกําลังแรง
และตอเนื่องมากข้ึน ทําใหอุณหภูมิลดลงอีก โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็น
เกือบท่ัวไป และมีอากาศหนาวจัดบางพ้ืนท่ีในบางวัน สําหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมท้ังเทือกเขาจะมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําคางแข็งเกิดข้ึนไดในบางชวง สวนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นท่ัวไป 
และมีอากาศหนาวบางพ้ืนท่ีในบางวัน 

  ปริมาณฝนรวมจะอยูในเกณฑใกลเคียงคาปกติ สวนอุณหภูมิเฉล่ียจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย   

ภาคใต  ในชวงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต จากนั้นจะ
เริ่มเปลี่ยนเปนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต ซ่ึงจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ โดยเฉพาะ
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ประกอบกับจะมีรองความกดอากาศต่ําพาดผานบริเวณภาคใตตอนบน ภาคใต
ตอนกลางและภาคใตตอนลาง ในชวงเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมตามลําดับ  ลักษณะดังกลาว
จะทําใหบริเวณภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะทางฝงตะวันออก
ตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมท้ังน้ําลนตลิ่งในบางจังหวัด สําหรับคลื่นลมใน
อาวไทยจะมีกําลังแรง โดยในบางชวงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร สวนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร 

  ปริมาณฝนรวมจะอยูในเกณฑใกลเคียงถึงต่ํากวาคาปกติเล็กนอย สวนอุณหภูมิเฉล่ียจะสูงกวาคา
ปกติเล็กนอย    

*** ขอควรระวัง
เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงท่ีพายุหมุนเขตรอนจะเคลื่อนเขามาใกล/หรือเคลื่อนผานประเทศไทย
ในแนวภาคตะวันออกและภาคใตตามลําดับ ซ่ึงจะสงผลใหบริเวณดังกลาวมีฝนตกเพ่ิมข้ึน และอาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน  
น้ําปาไหลหลากในบางพ้ืนท่ี จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตรอนจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

 *** 

เดือนธันวาคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวนัตกเคลื่อนจากประเทศพมาผานเขามาในประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทาํใหบริเวณ
ดังกลาวมีฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงเคลือ่นผานภาคใตตอนลางของ

ประเทศไทย ทาํใหมีฝนตกเพิ่มข้ึน และอาจเกิดน้าํทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากในบางพืน้ที ่จึงขอใหประชาชนติดตามขาว
พยากรณอากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตรอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 
 

กระทรวง เทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
กรมอุตนุิยมวิทยา 



 

รายละเอียดของแตละภาคมีดังน้ี 

                   
ทองฟามีเมฆบางสวน 

 
ฝนฟาคะนองบางพ้ืนที่ 

 

ฝนฟาคะนองเปนแหง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟาคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟาคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟาคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที ่

 
 

ภาค  ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
 

เหนือ 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
100 - 140 

 
20 - 40 

 
นอยกวา 10 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 19-21 16-18 

ปริมาณฝน (มม.)  
80 - 120 

 
10 - 20 

 
นอยกวา 10 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 21-23 19-21 

ปริมาณฝน (มม.)  
160 - 200 

 
30 - 50 

 
นอยกวา 10 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลีย่ (๐ซ.) 23-25 22-24 20-22 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
190 - 240 

 
40 - 70 

 
นอยกวา 10 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
220 - 270 

 
350 - 400 

 
200 - 250 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
330 - 380 

 
170 - 210 

 
50 - 80 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 31-33 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 24-26 23-25 20-22 

ปริมาณฝน (มม.)  
190 - 240 

 
30 - 50 

 
นอยกวา 10 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกติ 
 

ภาค ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหนือ ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ
 

ใกลเคียงคาปกต ิ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงถึงต่ํากวา 

คาปกตเิล็กนอย 

ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

กลาง ใกลเคียงถึงต่ํากวา 

คาปกตเิล็กนอย 
ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

ตะวันออก ใกลเคียงถึงต่ํากวา 

คาปกตเิล็กนอย 

ใกลเคียงถึงต่ํากวา 

คาปกตเิล็กนอย 

ใกลเคียงคาปกต ิ

ใตฝงตะวันออก ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 
 

ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกต ิ

ใตฝงตะวันตก ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย 
 

ต่ํากวาคาปกติเล็กนอย ใกลเคียงคาปกต ิ

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงถึงต่ํากวา 

คาปกตเิล็กนอย 
ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

 

คาดหมายอุณหภูมสิูง-ต่ํากวาคาปกติ 
 

ภาค ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหนือ สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย 

กลาง สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย 

ตะวันออก สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย 

ใตฝงตะวันออก สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย 

ใตฝงตะวันตก สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย สูงกวาคาปกตเิลก็นอย 

 
หมายเหตุ - คาปกต ิหมายถึง คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514-2543) 

- การคาดหมายน้ีเปนการคาดหมายระยะนาน  โดยใชแบบจําลองภมูิอากาศ และวิธีทางสถิต ิ   
  จึงควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งตอไป ในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน พ.ศ.2555 
- สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤด ูไดท่ีโทร.02-3989929/ โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดท่ี www.tmd.go.th หรือ www.weather.go.th   

 

ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการส่ือสาร 

http://www.tmd.go.th/�

	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

