
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                             เดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2556                          

                                                            ออกประกาศ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2556  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
ลักษณะอากาศทั่วไป 

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและตะวันออก) ช่วงเดอืนตุลาคม ลักษณะอากาศจะ
แปรปรวนในระยะคร่ึงแรกของเดือน ประกอบกับจะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ท าให้ยังคงมีฝนส่วนมากในระยะคร่ึงแรกของเดือน จากนั้นปริมาณและการกระจาย
ของฝนลดลง และเร่ิมจะมีอากาศเย็นในตอนเชา้ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือน
พฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจนียังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะมีก าลังค่อนข้างแรง
เป็นระยะๆ ท าให้ฝนลดลงอย่างมาก และอุณหภูมิจะลดลง โดยภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็น
เกือบทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวนัออกจะมีอากาศเย็นหลายพืน้ที่ ส่วนมากทางตอนบนของภาค 
กับมีหมอกบางในตอนเชา้ ส่วนเดือนธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเปน็ระยะๆ โดยจะมีก าลังแรงขึ้นและต่อเนื่องมากขึ้น ซึง่จะท าให้อุณหภูมลิดลงในช่วงดงักล่าว โดยภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดบางพืน้ที่ในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกใน
ตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบางวัน กับมีหมอกใน
ตอนเช้า ส าหรับยอดดอย ยอดภ ูรวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและอาจมีน้ าค้างแข็งได้ในบางวัน 

  ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ    

ภาคใต้ ในช่วงเดือนตุลาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามนัและภาคใตใ้นระยะคร่ึงแรกของเดือน จะ
เปลี่ยนเปน็มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะคร่ึงหลังของเดือน ประกอบกับจะมีร่อง
มรสุมพาดผา่นภาคใต้ตอนบนในบางช่วง ท าให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแนน่ โดยจะมฝีนตกหนักถึงหนักมากบางพืน้ที ่
อาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าปา่ไหลหลาก รวมทั้งน้ าลน้ตลิ่งในบางพืน้ที่ คลืน่ลมในทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันจะมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและ
ภาคใต้ โดยจะมีก าลงัแรงเป็นระยะๆ กับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนลา่งในช่วงเดือน
พฤศจิกายนและธนัวาคมตามล าดับ ท าให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแนน่ต่อไป โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากใน
หลายพื้นที่ สว่นมากทางฝั่งตะวนัออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลนั น้ าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ าล้นตลิ่งใน
หลายพื้นที่ ส าหรับคลืน่ลมในทะเลอ่าวไทยจะมีคลืน่สูงประมาณ 1-2 เมตร และช่วงที่มรสุมมกี าลังแรงจะมีคลืน่สงู 2-3 เมตร 
ส่วนทะเลอันดามนัจะมีคลื่นสงูประมาณ 1 เมตร 

ปริมาณฝนรวมจะต่่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย แต่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
 

 

 

 *** ข้อควรระวัง *** 
เดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางและภาคตะวนัออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีน้ าเหนือไหลบ่าลงมา และในบาง
ช่วงจะมนี้ าทะเลหนนุสูง ซึ่งจะสง่ผลให้เกิดน้ าท่วมและน้ าลน้ตลิง่ได้ในบางพืน้ที่ 
เดือนตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม มักมีหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนลา่ง แล้วทวีก าลัง
แรงขึ้นเป็นพายุหมนุเขตร้อน (พายุดีเปรสชนั พายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น) และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้
ของประเทศไทย ท าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเปน็บริเวณกว้าง กบัมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที ่คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
จะมีก าลังแรงและมีคลืน่จัด ความสูงของคลื่น 2 – 4 เมตร และอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งตามบรเิวณชายฝัง่ด้านตะวนัออกของ
ภาคใต้ได้ จึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกลช้ิด 

กระทรวง เทคโน โลยีสารสนเทศและกา รสื่ อสาร  
กรมอุตนุิยมวิทยา 



 

รายละเอียดของแตล่ะภาคมีดังนี ้

                   
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน 

 
ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

 

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่

 

ฝนฟ้าคะนองกระจาย 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักบางพื้นที ่  

ฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป 
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที ่

 

ภาค  ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
 

เหนือ 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 30-32 29-31 
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 21-23 19-21 16-18 

ปริมาณฝน (มม.)  
100  - 140 

 
20  - 40 

 
น้อยกว่า 10 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
100  - 140 

 
10  - 30 

 
น้อยกว่า 10 

 
กลาง 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 31-33 31-33 
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 21-23 20-22 

ปริมาณฝน (มม.)  
160  - 200 

 
30  - 50 

 
น้อยกว่า 10 

ตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง 

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

ปริมาณฝน (มม.) 

 
200  – 250 

 
40  – 60 

 
น้อยกว่า 10 

 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

ปริมาณฝน (มม.)  
210  - 260 

 
300  - 400 

 
200  - 250 

 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 31-33 31-33 31-33 
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 23-25 23-25 

ปริมาณฝน (มม.)  
300  - 400 

 
160  - 200 

 
50  - 80 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(๐ซ.) 32-34 32-34 31-33 
อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 23-25 22-24 21-23 

ปริมาณฝน (มม.)  
270  - 330 

 
40  - 60 

 
น้อยกว่า 10 



 

คาดหมายฝนสูง-ต่่ากว่าค่าปกติ 
 

ภาค ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหนือ   
(ค่าปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(124.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(32.9) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(8.2) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ   
(ค่าปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(117.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(19.5) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(3.5) 

กลาง   
(ค่าปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(187.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(37.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(5.2) 

ตะวันออก   
(ค่าปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(225.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(53.3) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(8.1) 

ใต้ฝั่งตะวันออก   
(ค่าปกติ) 

ต่่ากว่าค่าปกติเล็ดน้อย  
(255.3) 

ต่่ากว่าค่าปกติเล็ดน้อย
(357.3) 

ต่่ากว่าค่าปกติเล็ดน้อย
(236.5) 

ใต้ฝั่งตะวันตก   
(ค่าปกติ) 

ต่่ากว่าค่าปกติเล็ดน้อย  
(366.5) 

ต่่ากว่าค่าปกติเล็ดน้อย
(193.1) 

ต่่ากว่าค่าปกติเล็ดน้อย  
(74.9) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล   
(ค่าปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(292.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(49.5) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(6.3) 

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่่ากว่าค่าปกติ 
 

ภาค ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เหนือ   
(ค่าปกติ  สูงสุด/ต่่าสุด) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(31.9 / 22.5) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(31.0 / 19.5) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(29.8 / 15.9) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ   
(ค่าปกติ  สูงสุด/ต่่าสุด) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(31.4 / 22.8) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(30.7 / 20.3) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(29.5 / 17.1) 

กลาง   
(ค่าปกติ  สูงสุด/ต่่าสุด) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(32.4 / 24.0) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(31.9 / 22.2) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(31.4 / 19.7) 

ตะวันออก   
(ค่าปกติ  สูงสุด/ต่่าสุด) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(32.0 / 24.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(32.1 / 23.0) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(31.6 / 21.2) 

ใต้ฝั่งตะวันออก   
(ค่าปกติ  สูงสุด/ต่่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  
(31.4 / 23.8) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  
(30.3 / 23.4) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  
(29.7 / 22.5) 

ใต้ฝั่งตะวันตก   
(ค่าปกติ  สูงสุด/ต่่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  
(31.2 / 23.7) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  
(31.4 / 23.5) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย  
(31.5 / 23.0) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล   
(ค่าปกติ  สูงสุด/ต่่าสุด) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(32.6 / 24.8) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(32.4 / 23.9) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(31.7 / 20.0) 

ใกล้เคียงค่าปกต ิหมายถึง ± 10 เปอร์เซนต์, สูง / ต่ ากว่าค่าปกติเลก็น้อย หมายถึง ± 10 - 25 เปอร์เซนต์ และ 
สูง / ต่ ากว่าค่าปกต ิหมายถึง ± มากกว่า 25 เปอร์เซนต ์
 

หมายเหตุ - ค่าปกต ิหมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) 
- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจ าลองภมูิอากาศ และวิธีทางสถติ ิ   
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจ าวันจากกรมอตุุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งตอ่ไป ในสัปดาหส์ุดท้ายของเดือนตลุาคม พ.ศ.2556 
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤด ูได้ที่โทร.02-3989929/ โทรสาร 02-3838827 
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดท้ี่ www.tmd.go.th หรือ www.weather.go.th   

 

ศูนย์ภูมิอากาศ ส่านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการสื่อสาร 

http://www.tmd.go.th/

