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การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูหนาวของประเทศไทย 

ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 2556 

             ฤดูหนาวปนี้ คาดวา จะเริ่มปกติคือประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 เปนตนไป โดยบริเวณประเทศไทย
ตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นใกลเคียงกับปท่ีผานมา และอุณหภูมิเฉล่ียสวนใหญจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย ซ่ึงชวงท่ีมี
อากาศหนาวเย็นท่ีสุดอยูในชวงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม สําหรับภาคใตจะมีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีสวนมากทาง
ตอนบนของภาค และในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมจะมีฝนตกชุกหนาแนน กับจะมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะฝงตะวันออกตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป ซ่ึงอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก 
รวมท้ังน้ําลนตล่ิงไดบางพ้ืนท่ี และคล่ืนลมในทะเลอาวไทยจะมีกําลังแรง โดยในบางชวงจะมีคล่ืนสูง 2-4  เมตร สวน
ในทะเลอันดามันจะมีคล่ืนสูง 1-2 เมตร              

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
ประเทศไทยตอนบน ชวงตนฤดูหนาว (ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน)  บริเวณความกด

อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ โดยในชวงแรกท่ี
บริเวณความกดอากาศสูงแผลงมาปกคลุมจะทําใหเกิดฝนฟาคะนอง และอาจเกิดลมกระโชกแรงในบางพ้ืนท่ี จากนั้น
อุณหภูมิจะลดลง โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไป สวนบริเวณภาค
กลางและภาคตะวันออกจะเริ่มมีอากาศเย็นในหลายพ้ืนท่ี ชวงกลางฤดูหนาว (ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือน
มกราคม)    บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังแรงและตอเนื่อง
มากข้ึน ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิลดลง โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบท่ัวไป 
และอาจมีอากาศหนาวจัดบางพ้ืนท่ีในบางวัน สวนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นท่ัวไป และมีอากาศ
หนาวบางพ้ืนท่ีในบางวัน สําหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู  รวมท้ังเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับจะมีน้ําคาง
แข็งเกิดข้ึนไดในบางชวง ชวงปลายฤดูหนาว (ครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ) บริเวณความกดอากาศสูงท่ีแผลงมาปก
คลุมประเทศไทยจะมีกําลังออนเปนสวนใหญและไมตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเริ่มมีอากาศ
อุนข้ึน และมีอากาศรอนในตอนกลางวัน   สวนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นใน
ตอนเชาตอไปอีก ฤดูหนาวปนี้คาดวาจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ 2556   

 ภาคใต   ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนมกราคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุม
อาวไทยและภาคใต ซ่ึงจะนําความชื้นจากอาวไทยเขาสูภาคใต และจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ โดยเฉพาะในชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ประกอบกับจะมีรองความกดอากาศต่ําพาดผานบริเวณภาคใตตอนบนในเดือนตุลาคม
ภาคใตตอนกลางในเดือนพฤศจิกายน และภาคใตตอนลางในเดือนธันวาคมตามลําดับ ลักษณะดังกลาวจะทําใหบริเวณ
ภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะทางฝงตะวันออกตั้งแตจังหวัดชุมพร
ลงไป จากนั้นในชวงกลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและ
ภาคใตเริ่มจะมีกําลังออนลง   ทําใหปริมาณและการกระจายของฝนในภาคใตเริ่มลดลง  ซ่ึงเปนการสิ้นสุดฤดูฝนของ
ภาคใต  

             ผลจากการเฝาติดตาม ปรากฏการณเอลนีโญ/ลานีญา  พบวา  จะมีการพัฒนาไปเปนปรากฏการณ 
เอลนีโญในระยะนี้และตอเนื่องถึงตนปหนา 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 รายละเอียดตามภาคตางๆ 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็น

เกือบท่ัวไป และมีอากาศหนาวบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเชา โดยจะมีฝนบางพ้ืนท่ี 
จากนั้นในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบท่ัวไป กับมีอากาศหนาวจัดบางพ้ืนท่ีในบางชวง
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนานและตาก และจะมีหมอกหนาในหลายพ้ืนท่ีในบางชวง สําหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู
รวมท้ังเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและอาจเกิดน้ําคางแข็งข้ึนได สวนเดือนกุมภาพันธ ยังคงมีอากาศหนาว
เย็นในตอนเชาโดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาในหลายพ้ืนท่ี  

ภาคกลางและภาคตะวันออก ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนเปนแหงๆ และเริ่ม
จะมีอากาศเย็นเปนระยะๆ กับมีหมอกในตอนเชา จากนั้นในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นท่ัวไป 
และมีอากาศหนาวในหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาของจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกวและจันทบุรี โดยบางชวงจะมีหมอกหนา
ในหลายพ้ืนท่ี สวนในเดือนกุมภาพันธ ทางตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา กับมี
หมอกหนาในหลายพ้ืนท่ี และอากาศจะเริ่มอุนข้ึนทําใหมีอากาศรอนในตอนกลางวัน 

ภาคใตฝงตะวันออก (ฝงอาวไทย) ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแนน
รวมท้ังคลื่นลมจะมีกําลังแรง โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึง
กอใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมท้ังน้ําลนตลิ่งไดในบางพ้ืนท่ี จากนั้นตั้งแตกลางเดือนมกราคมถึง
เดือนกุมภาพันธ ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลง โดยจะมีอากาศเย็นในตอนเชาในหลายพ้ืนท่ีสวนมาก
ทางตอนบนของภาค สําหรับทางตอนลางของภาคจะมีฝนตกและมีฝนหนักไดเปนบางวัน  

ภาคใตฝงตะวันตก (ฝงทะเลอันดามัน) ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนตกชุก รวมท้ัง
คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกําลังคอนขางแรง จากนั้นตั้งแตเดือนธันวาคมเปนตนไป ปริมาณและการกระจายของฝน
จะลดลงอยางมากอยูในเกณฑบางพ้ืนท่ี   

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนเปนแหงๆ และจะมี
อากาศเย็นเปนระยะๆ กับมีหมอกในตอนเชา จากนั้นในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไป 
สวนในเดือนกุมภาพันธ อากาศจะเริ่มอุนข้ึนและจะมีอากาศรอนในตอนกลางวัน  
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ขอควรระวัง  

1.  ในชวงเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกตอเนื่อง ประกอบกับจะมีน้ําเหนือไหลบา
ลงมา และในบางชวงจะมีน้ําทะเลหนุนสูง ซ่ึงสงผลใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําลนตลิ่งไดในบางพ้ืนท่ี 
2.  ในชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มักมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงกอตัวข้ึนในทะเลจีนใตตอนลาง แลว
ทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุหมุนเขตรอน (พายุดีเปรสชัน พายุโซนรอนหรือไตฝุน) และมีโอกาสสูงท่ีจะเคลื่อนผานอาวไทย
เขาสูภาคใตของประเทศไทย ทําใหบริเวณภาคใตมีฝนตกเปนบริเวณกวาง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ี 
คลื่นลมบริเวณอาวไทยจะมีกําลังแรงและมีคลื่นจัด ความสูงของคลื่น 2 – 4 เมตร และอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝงตาม
บริเวณชายฝงดานตะวันออกของภาคใตได จึงควรติดตามขาวพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด 
3. ในเดือนธันวาคมและมกราคมอาจเกิดน้ําคางแข็งข้ึนไดตามบริเวณยอดดอยหรือยอดภู และมักมีหมอกหนาเกิดข้ึน
ในหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช
ยวดยานพาหนะไวดวย 
 
 
  

           หมายเหตุ 
        -  เกณฑอุณหภูมิต่ําสุดในชวงฤดูหนาว 

         อากาศเย็น    หมายถึง 16.0  -  22.9°ซ.         

 อากาศหนาว     “   8.0   - 15.9°ซ.            

 อากาศหนาวจัด     “  ต่ํากวา   8.0°ซ. 
  -  การคาดหมายนี้เปนการคาดหมายระยะนาน โดยใชวิธีทางสถิติ  และวิเคราะหจากแบบจําลองภูมิอากาศ     

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

       -  ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน/รายฤดูไดท่ี www.tmd.go.th หรือ climate.tmd.go.th  
         

 ศูนยภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กันยายน 2555 
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ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคตางๆของประเทศไทยชวงฤดูหนาวป พ.ศ.2555 - 2556 
 

ภาค พฤศจิกายน 2555   ธันวาคม 2555  มกราคม 2556   กุมภาพันธ 2556 

    คร่ึงแรก คร่ึงหลัง 

เหนือ       
                ตอนบน 17-19  ํซ. 13-15  ํซ. 14-16  ํซ. 15-17  ํซ. 16-18  ํซ. 

ตอนลาง 19-21  ํซ.    
กับจะมีฝน 10-20 % ของพ้ืนท่ี 

15-17  ํซ 
กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี 

17-19  ํซ 
กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี 

18-20  ํซ. 19-21  ํซ. 
กับจะมีฝน 10% ของพ้ืนท่ี 

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

ตอนลาง  20-22  ํซ.    
กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี 

16-18  ํซ. 
กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี 

18-20  ํซ. 
กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี 

18-20  ํซ. 19-21  ํซ. 
กับจะมีฝน 10% ของพ้ืนท่ี 

กลาง           21-23   ํซ. 19-21  ํซ. 21-23  ํซ. 22-24  ํซ. 23-25  ํซ. 
 กับจะมีฝน 10-20% ของพ้ืนท่ี กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี  อากาศอุนขึ้น 

กับจะมีฝน 10% ของพ้ืนท่ี 
ตะวันออก 22-24  ํซ. 20-22  ํซ. 21-23  ํซ. 22-24  ํซ. 23-25  ํซ. 
รวมท้ังชายฝง กับจะมีฝน 20-30 %ของพ้ืนท่ี กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี กับจะมีฝน 10 - 20 % ของพ้ืนท่ี  อากาศอุนขึ้น 

กับจะมีฝน 10 – 20 % ของพ้ืนท่ี 

ใตฝงตะวันออก 23-25  ํซ. 
จะมีฝนฟาคะนอง 60-80%ของพ้ืนท่ี
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี  
สวนมากต้ังแตจังหวัดชุมพรลงไป 

22-24  ํซ. 
จะมีฝนฟาคะนอง 50-70%ของพ้ืนท่ี  

กับมีฝนหนักบางพ้ืนท่ี   
สวนมากต้ังแต จ.สุราษฎรธานีลงไป  

22-24  ํซ. 
อากาศเย็นทางตอนบนของภาค 

กับจะมีฝนฟาคะนอง 30-40%ของพ้ืนท่ี  
สวนมากในระยะคร่ึงแรกของเดือน 

22-24  ํซ. 
จะมีฝน 10-20 % ของพ้ืนท่ี 

  

ใตฝงตะวันตก 23-25  ํซ. 
จะมีฝนฟาคะนอง 40-60%ของพ้ืนท่ี 

กับมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ี 

22-24  ํซ. 
จะมีฝนฟาคะนอง 30–40%ของพ้ืนท่ี 

22-24  ํซ.  
จะมีฝน 20-30 % ของพ้ืนท่ี 

สวนมากในระยะคร่ึงแรกของเดือน  

22-24  ํซ.  
จะมีฝน 10-20 % ของพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

23-25  ํซ. 
กับจะมีฝน 10-20 % ของพ้ืนท่ี 

20-22  ํซ. 
กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี 

22-24  ํซ. 
กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี 

23-25    ํซ. 
 

24-26  ํซ. 
อากาศอุนขึ้น 

กับจะมีฝน 10 % ของพ้ืนท่ี 
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การคาดหมายและสถิติอุณหภูมิต่ําท่ีสุดเดือนธันวาคม และมกราคม 
 

 ธันวาคม มกราคม 
 อุณหภูมิตํ่าท่ีสุด 

(พ.ศ.2494-2554) 
อุณหภูมิตํ่าท่ีสุด 

พ.ศ.2554 
การคาดหมายอุณหภูมิ

ตํ่าท่ีสุด พ.ศ.2555 
อุณหภูมิตํ่าท่ีสุด 

(พ.ศ.2494-2555) 
อุณหภูมิตํ่าท่ีสุด 

พ.ศ. 2555 
การคาดหมายอุณหภูมิ
ตํ่าท่ีสุด พ.ศ. 2556 

    ํซ. วันท่ี ป (   ํซ.) (   ํซ.)    ํ ซ. วันท่ี ป (   ํซ.) (   ํซ.) 
เหนือ 

เชียงราย 
 

1.5 
 

25 
 

2542 
  

10.6 
 

9-11 
 

 1.5 
 
2 

 
2517 

  
10.2 

 
9-11 

เชียงใหม 3.8 25 2542 13.4 11-13 3.7 2 2517 11.2 10-12 
พิษณุโลก 8.9 26 2542 14.7 13-15 7.5 13 2498 15.3 13-15 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลย 

 
2.2 

 
31 

 
2516 
2518 

 
9.9 

 
8-10 

 
0.1 

 
2 

 
2517 

 
13.0 

 
9-11 

นครพนม 4.1 30 2518 11.6 9-11 1.8 12 2498 13.8 10-12 
นครราชสีมา 6.2 31 2518 13.5 12-14 4.9 12 2498 17.3 15-17 
อุบลราชธานี 8.5 30 2518 12.6 12-14 7.6 12 2498 15.6 14-16 

กลาง 
นครสวรรค 

 
7.7 

 
25 

 
2542 

 
15.4 

 
14-16 

 
6.1 

 
13 

 
2498 

 
17.9 

 
15-17 

สุพรรณบุร ี 10.0 31 2518 16.3 15-17 9.2 13 2498 19.7 18-20 
กาญจนบุร ี 6.8 31 2518 13.5 13-15 5.5 13 2498 16.8 15-17 
ตะวันออก 

อ.อรัญประเทศ 
(จ.สระแกว) 

 
10.0 

 
31 

 
2518 

 
15.4 

 
15-17 

 
7.6 

 
16 

 
2506 

 
19.1 

 
18-20 

ชลบุรี 12.0 29 2518 17.7 16-18 9.9 12 2498 20.1 19-21 
ภาคใต 

ประจวบคีรีขันธ 
 

11.4 
 

31 
 

2499 
 

19.5 
 

18-20 
 

10.5 
 

19 
 

2506 
 

20.5 
 

18-20 
ภูเก็ต 18.4 1 2525 23.5 22-24 17.4 4 2500 24.3 22-24 

กรุงเทพมหานคร 11.5 31 2518 18.1 17-19 11.0 15 2519 20.9 19-21 

หมายเหตุ  :  ไมรวมอุณหภูมิต่ําสุดยอดดอย ยอดภู รวมท้ังบริเวณเทือกเขา   
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บริเวณท่ีมีโอกาสเกิดอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
เดือนธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 

 
หมายเหตุ  :  1. เปนการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันดวย 
       2. ไมรวมยอดดอย ยอดภู และบริเวณเทือกเขา    

อากาศหนาวจัด (ตํ่ากวา 8.0 °ซ.) 

อากาศหนาว (8.0°ซ. – 15.9 °ซ.) 


	การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย
	ฤดูหนาวปีนี้ คาดว่า จะเริ่มปกติคือประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ซึ่งช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาค...
	ประเทศไทยตอนบน ช่วงต้นฤดูหนาว (ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน)  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยในช่วงแรกที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และอาจเกิดลมกระโชกแรง...
	ภาคใต้   ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนมกราคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ และจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ประกอบกับจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาด...
	ข้อควรระวัง
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