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

ประเทศไทยตอนบน เดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมา   
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ  และจะมีกําลังคอนขางแรงในบางชวง   ซ่ึงจะทําใหเกิดฝนฟาคะนองและ
อาจเกิดลมกระโชกแรงบางพ้ืนท่ีในระยะแรกท่ีบริเวณความกดอากาศสูงแผลงมาปกคลุม จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 
โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไป และมีอากาศหนาวบางพ้ืนท่ีสวนมาก
ทางตอนบนของภาค  สําหรับบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นหลายพ้ืนท่ีในตอนเขา  

ลักษณะอากาศท่ัวไป 

เดือนธันวาคมและมกราคม  บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะมีกําลัง
แรงและตอเนื่องมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหอุณหภูมิลดลงอีก โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศ
หนาวเย็นเกือบท่ัวไป และมีอากาศหนาวจัดบางพ้ืนท่ีในบางวัน กับมีหมอกในตอนเชา สวนบริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันออกจะมีอากาศเย็นท่ัวไป และมีอากาศหนาวบางพ้ืนท่ีในบางวัน กับมีหมอกในตอนเชา สําหรับบริเวณยอดดอย 
ยอดภ ูรวมท้ังเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําคางแข็งเกิดข้ึนไดในบางชวง  

  ปริมาณฝนรวมจะอยูในเกณฑใกลเคียงคาปกติ สวนอุณหภูมิเฉล่ียจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย   

ภาคใต มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตเกือบตลอดชวง ซ่ึงจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ 
โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ประกอบกับจะมีรองความกดอากาศต่ําพาดผานภาคใตเปนระยะๆ 
โดยจะพาดผานบริเวณภาคใตตอนกลางในเดือนพฤศจิกายน และพาดผานบริเวณภาคใตตอนลางในเดือนธันวาคม 
ลักษณะดังกลาวจะทําใหบริเวณภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนน  กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะ
ทางฝงตะวันออกตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมท้ังน้ําลนตลิ่งในบางจังหวัด 
สําหรับคลื่นลมในอาวไทยจะมีกําลังแรง โดยในบางชวงจะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร สวนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 - 2 เมตร จนถึงประมาณกลางเดือนมกราคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต
จะมีกําลังออนลง และเริ่มเปลี่ยนเปนลมตะวันออกพัดปกคลุม ทําใหภาคใตท้ังสองฝงมีฝนลดลง โดยจะมีฝนบางพ้ืนท่ี
ถึงเปนแหงๆ สวนคลื่นลมในอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร    

  ปริมาณฝนรวมจะอยูในเกณฑใกลเคียงคาปกติ สวนอุณหภูมิเฉล่ียจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย  
  
    

 

 

 

*** ขอควรระวัง
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มีโอกาสสูงท่ีจะมีพายุหมุนเขตรอนบริเวณทะเลจีนใตตอนลาง และเคลื่อนตัวเขาสู
อาวไทย แลวเคลื่อนผานภาคใตของประเทศไทย ซ่ึงจะสงผลใหบริเวณภาคใตมีฝนตกเพ่ิมข้ึน และอาจเกิดน้ําทวม
ฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก รวมท้ังน้ําลนตลิ่งในหลายพ้ืนท่ี จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือน
เรื่องพายุหมุนเขตรอนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 

 *** 

เดือนธันวาคมและมกราคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพมาผานเขามาในประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะ
ทําใหบริเวณดังกลาวมฝีนฟาคะนอง และลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่   จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศ
จากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย 
 

กระทรวง เทคโน โลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
กรมอุตนุิยมวิทยา 



 

รายละเอียดของแตละภาคมีดังน้ี 

                   
ทองฟามีเมฆบางสวน 

 
ฝนฟาคะนองบางพ้ืนที่ 

 

ฝนฟาคะนองเปนแหง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟาคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟาคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟาคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที ่

 
 

ภาค  พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 
 

เหนือ 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
20 - 40 

 
นอยกวา 10 

 
นอยกวา 10 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
10 - 20 

 
นอยกวา 10 

 
นอยกวา 10 

 
กลาง 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
30 - 50 

 
นอยกวา 10 

 
นอยกวา 10 

ตะวันออกรวมทั้ง
ชายฝง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 20-22 20-22 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
40 - 70 

 
นอยกวา 10 

 
10 – 20 

 
ภาคใตฝงตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 30-32 29-31 30-32 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 21-23 

ปริมาณฝน (มม.)  
350 - 400 

 
200 - 250 

 
50 - 80 

 
ภาคใตฝงตะวันตก 

 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
180 - 220 

 
50 - 80 

 
15 - 30 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 20-22 21-23 

ปริมาณฝน (มม.)  
30 - 50 

 
นอยกวา 10 

 
นอยกวา 10 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่ํากวาคาปกติ 
 

ภาค พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

เหนือ ใกลเคียงคาปกต ิ
 

ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

กลาง ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

ตะวันออก ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

ใตฝงตะวันออก ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

ใตฝงตะวันตก ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ ใกลเคียงคาปกต ิ

 

คาดหมายอุณหภูมสิูง-ต่ํากวาคาปกติ 
 

ภาค พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

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 ในสัปดาหสุดทายของเดือนพฤศจิกายน 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

