
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                   เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556               

                                                             ออกประกาศ วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

ประเทศไทยตอนบน ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจนีจะแผล่งมาปกคลมุ
ประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป
กับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศหนาวจัดบางพ้ืนที่ในบางวัน ส่วนมากทางตอนบนของภาค สําหรับบริเวณภาค
กลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศหนาวบางพ้ืนที่ในบางวัน  ส่วน
บริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีนํ้าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง 
เดือนกุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจนียังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดย
จะมีกําลังอ่อนลงและไม่ต่อเน่ือง แต่ในบางช่วงอาจมีกําลังค่อนข้างแรง ลักษณะดังกลา่วทําให้ อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมี
หมอกหนาในหลายพ้ืนที่ แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกิอบทั่วไปในตอนเช้า ส่วนมากในคร่ึงแรกของเดือน โดยเฉพาะ
ทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  ปริมาณฝนรวมจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงคา่ปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสงูกว่าค่าปกติเล็กน้อย   

ภาคใต้ ช่วงเดือนธันวาคมถึงประมาณกลางเดือนมกราคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้เป็นระยะๆ  โดยจะมีกําลังค่อนข้างแรงเป็นส่วนมาก ประกอบกับจะมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านภาคใต้
ตอนล่างในบางช่วง ลักษณะดังกล่าวจะทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพ้ืนที ่ 
โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวันออกต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก รวมทั้ง
นํ้าล้นตลิ่งในบางจังหวัด สําหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรง โดยในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร สว่น
ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร จากน้ันในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลง และเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกพัดปกคลมุ 
ทําให้ภาคใต้ทัง้สองฝั่งมีฝนลดลง โดยจะมีฝนบางพ้ืนที่ถึงเป็นแห่งๆ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมี
คลื่นสูง 1 - 2 เมตร    

  ปริมาณฝนรวมจะอญุ่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าค่าปกตเิล็กน้อย และอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ
เล็กน้อย   

 
 
 
 

*** ข้อควรระวัง *** 
เดือนธันวาคม มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย แล้วเคลื่อน
ผ่านภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเพ่ิมขึ้น และอาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน  นํ้าป่าไหลหลาก 
รวมทั้งนํ้าล้นตลิ่งในหลายพ้ืนที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
เดือนมกราคมและกุมภาพันธ ์  อาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน 
ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง  ลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้  จึงขอให้ประชาชน
ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย 
 

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ือสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



 
รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังน้ี 

 
ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป
กับมีฝนหนักบางพ้ืนที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนกัมากบางพ้ืนที่ 

 

ภาค  ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 29-31 30-32 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 15-17 15-17 16-18 

ปริมาณฝน (มม.)  
น้อยกว่า 10 

 
น้อยกว่า 10 

 
10 - 20 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 29-31 30-32 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 16-18 16-18 19-21 

ปริมาณฝน (มม.)  
น้อยกว่า 10 

 
น้อยกว่า 10 

 
10 - 20 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 31-33 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 19-21 19-21 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
น้อยกว่า 10 

 
น้อยกว่า 10 

 
10 - 20 

ตะวันออกรวมท้ัง
ชายฝ่ัง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 31-33 32-34 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 20-22 20-22 23-25 

ปริมาณฝน (มม.) 

 
น้อยกว่า 10 

 
10 – 20 

 
20 – 40 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 29-31 30-32 31-33 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 21-23 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
220 - 270 

 
60 - 90 

 
40 - 70 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 31-33 32-34 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 22-24 22-24 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
60 - 90 

 
20 - 40 

 
20 - 40 

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 30-32 32-34 33-35 
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 20-22 21-23 22-24 

ปริมาณฝน (มม.)  
น้อยกว่า 10 

 
5 - 15 

 
15 - 30 



 
คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 

 

ภาค ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

เหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ

ตะวันออกเฉยีงเหนือ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ 

กลาง ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ

ตะวันออก ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ

ใต้ฝ่ังตะวันออก สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

ใต้ฝ่ังตะวันตก สูงกว่าค่าปกติ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ ใกล้เคียงค่าปกติ

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่ํากว่าค่าปกติ 
 

ภาค ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

เหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

กลาง สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

ตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

ใต้ฝ่ังตะวันออก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

ใต้ฝ่ังตะวันตก สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 

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

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 
- 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 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการสื่อสาร 


