
                                                          การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 
                                                       เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557                  

                                                            ออกประกาศ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  

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

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนอื กลางและตะวันออก) ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ โดยจะมีกําลังแรงเป็น
ส่วนใหญแ่ละต่อเน่ืองมากข้ึน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับยอดดอยและยอดภูรวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับจะมี
หมอกหนาในหลายพ้ืนที่ และเกิดนํ้าค้างแข็งได้ในบางวัน จากนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนที่แผล่งมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ น้ันจะมีกําลังอ่อนลงและไม่ต่อเน่ือง ซึ่งจะส่งผลให้
บริเวณดังกล่าวมีอากาศอุ่นขึ้นกับมีหมอกหนาในหลายพ้ืนที่ และเริ่มจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากในระยะ
ครึ่งหลังของเดือน แต่อย่างไรก็ตามในหลายพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น
ในตอนเช้า 

  ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ และอุณหภูมิเฉลี่ยสว่นใหญ่จะใกล้เคียงคา่ปกต ิ   

ภาคใต้ ในชว่งเดือนธันวาคมถึงประมาณปลายเดือนมกราคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมบริเวณ
อ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมกํีาลังแรงเป็นระยะๆ กับจะมรี่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างในบางช่วง ทําให้
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ ส่วนมากในช่วงเดือนธันวาคม โดยเฉพาะ
ทางฝั่งตะวันออกต้ังแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะนํ้าท่วมฉับพลนั นํ้าป่าไหลหลาก รวมทั้งนํ้าล้น
ตลิ่งในหลายพ้ืนที่ สําหรับคลืน่ลมในทะเลอ่าวไทยจะมีคลืน่สูง 1-2 เมตร และช่วงที่มรสุมมีกําลังแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 
เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร จากนั้นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ ์มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลง และจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือ
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ซึ่งจะทําให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์บางพ้ืนที่และเริ่มจะมีอากาศร้อน
ในบางวัน คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลืน่สูงประมาณ 1 เมตร  

ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กนอ้ย 
 

 

 

 

 

 *** ข้อควรระวัง *** 
เดือนธันวาคมและมกราคม มักมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่าง (หรือทวีกําลังแรงขึ้นเป็น
พายุหมุนเขตรอ้น พายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน ไต้ฝุ่น) และมีโอกาสสูงทีจ่ะเคล่ือนผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่าง  ทําให้
บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที ่คล่ืนลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงและมีคล่ืนจัด ความสูงของคล่ืน 2–4 
เมตร และอาจเกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ังตามบริเวณชายฝ่ังด้านตะวันออกของภาคใตไ้ด้  
เดือนมกราคมและกุมภาพันธ ์ อาจมีคล่ืนกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน  ซึ่งจะทาํให้
บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง  ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศของกรมอุตุนิยมวทิยาอย่างใกล้ชิด  
 

กระทรวง เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ือสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา 



รายละเอียดของแต่ละภาคมีดังนี้   
 

 

ภาค  ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 

(ค่าปกติ) 
29-31 
(29.8) 

30-32 
(31.1) 

33-35 
(33.7) 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

16-18 
(15.9) 

15-17 
(15.6) 

16-18 
(17.2) 

 
เหนือ 

ปริมาณฝน (มม.) 
(ค่าปกติ) 

น้อยกว่า 10 
(8.2) 

น้อยกว่า 10 
(4.6) 

น้อยกว่า 10 
(10.4) 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

29-31 
(29.5) 

30-32 
(30.6) 

33-35 
(33.0) 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

17-19 
(17.1) 

16-18 
(17.1) 

19-21 
(19.7) 

 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ปริมาณฝน (มม.) 
(ค่าปกติ) 

น้อยกว่า 10 
(3.5) 

น้อยกว่า 10 
(4.8) 

15-30 
(18.5) 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

31-33 
(31.4) 

32-34 
(32.7) 

34-36 
(34.6) 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

19-21 
(19.7) 

19-21 
(20.1) 

21-23 
(22.2) 

 
กลาง 

ปริมาณฝน (มม.) 
(ค่าปกติ) 

น้อยกว่า 10 
(5.2) 

น้อยกว่า 10 
(6.7) 

10-20 
(12.3) 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

31-33 
(31.6) 

31-33 
(32.1) 

32-34 
(32.9) 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

21-23 
(21.2) 

20-22 
(21.4) 

22-24 
(23.4) ตะวันออกรวมทั้งชายฝ่ัง 

ปริมาณฝน (มม.) 
(ค่าปกติ) 

น้อยกว่า 10 
(8.1) 

10-20 
(16.1) 

20-40 
(29.4) 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

29-31 
(29.7) 

30-32 
(30.3) 

31-33 
(31.4) 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

22-24 
(22.5) 

21-23 
(22.2) 

22-24 
(22.7) 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

ปริมาณฝน (มม.) 
(ค่าปกติ) 

230-280 
(236.5) 

50-80 
(59.7) 

30-50 
(34.5) 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

31-33 
(31.5) 

32-34 
(32.6) 

33-35 
(33.8) 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

23-25 
(23.0) 

22-24 
(22.8) 

22-24 
(23.0) 

 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 
ปริมาณฝน (มม.) 

(ค่าปกติ) 
70-100 
(74.9) 

20-40 
(26.4) 

20-40 
(27.5) 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย(๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

31-33 
(31.7) 

32-34 
(32.5) 

33-35 
(33.3) 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย (๐ซ.) 
(ค่าปกติ) 

22-24 
(20.0) 

22-24 
(22.6) 

23-25 
(24.4) 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ปริมาณฝน (มม.) 
(ค่าปกติ) 

น้อยกว่า 10 
(6.3) 

10-20 
(13.3) 

15-30 
(20.0) 



คาดหมายฝนสูง-ต่ํากว่าค่าปกต ิ
 

ภาค ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์

เหนือ   
(ประมาณ / คา่ปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 / 8.2) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 / 4.6) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 /  10.4) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ   
(ประมาณ / คา่ปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 / 3.5) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 / 4.8) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(15-30 / 18.5) 

กลาง   
(ประมาณ / คา่ปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 / 5.2) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 / 6.7) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(10-20 / 12.3) 

ตะวันออก   
(ประมาณ / คา่ปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 / 8.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(10-20 / 16.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(20-40 / 29.4) 

ใต้ฝั่งตะวันออก   
(ประมาณ / คา่ปกติ) 

สูงกว่าคา่ปกตเิล็กน้อย 
 (230-280 / 236.5) 

สูงกว่าคา่ปกตเิล็กน้อย 
(50-80 / 59.7) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
 (30-50 / 34.5) 

ใต้ฝั่งตะวันตก   
(ประมาณ / คา่ปกติ) 

สูงกว่าคา่ปกตเิล็กน้อย 
(70-100 / 74.9) 

สูงกว่าคา่ปกตเิล็กน้อย 
(20-40 / 26.4) 

ใกล้เคียงค่าปกติ  
(20-40 / 27.5) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล   
(ประมาณ / คา่ปกติ) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(น้อยกว่า 10 / 6.3) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(10-20 / 13.3) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
(15-30 / 20.0) 

 

คาดหมายอุณหภูมิสูง-ต่าํกว่าค่าปกต ิ
 

ภาค ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์

เหนือ   
ประมาณ : (ค่าปกติ สูงสุด/ตํ่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
30.0/17.0 : (29.8 / 15.9)

ใกล้เคียงค่าปกติ 
31.0/16.0 : (31.1 / 15.6) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
34.0/17.0 : (33.7 / 17.2)

ตะวันออกเฉียงเหนือ   
ประมาณ : (ค่าปกติ สูงสุด/ตํ่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
30.0/18.0 : (29.5 / 17.1)

ใกล้เคียงค่าปกติ 
31.0/17.0 : (30.6 / 17.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
34.0/20.0 : (33.0 / 19.7)

กลาง   
ประมาณ : (ค่าปกติ สูงสุด/ตํ่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
32.0/20.0 : (31.4 / 19.7)

ใกล้เคียงค่าปกติ 
33.0/20.0 : (32.7 / 20.1) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
35.0/22.0 : (34.6 / 22.2)

ตะวันออก   
ประมาณ : (ค่าปกติ สูงสุด/ตํ่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
32.0/22.0 : (31.6 / 21.2)

ใกล้เคียงค่าปกติ 
32.0/21.0 : (32.1 / 21.4) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
33.0/23.0 : (32.9 / 23.4)

ใต้ฝั่งตะวันออก   
ประมาณ : (ค่าปกติ สูงสุด/ตํ่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
30.0/23.0 : (29.7 / 22.5) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
31.0/22.0 : (30.3 / 22.2) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
32.0/23.0 : (31.4 / 22.7) 

ใต้ฝั่งตะวันตก   
ประมาณ : (ค่าปกติ สูงสุด/ตํ่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
32.0/24.0 : (31.5 / 23.0) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
33.0/23.0 : (32.6 / 22.8) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
34.0/23.0 : (33.8 / 23.0) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล   
ประมาณ : (ค่าปกติ สูงสุด/ตํ่าสุด) 

สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย 
32.0/23.0 : (31.7 / 20.0)

ใกล้เคียงค่าปกติ 
33.0/23.0 : (32.5 / 22.6) 

ใกล้เคียงค่าปกติ 
34.0/24.0 : (33.3 / 24.4)

ใกล้เคียงค่าปกติ หมายถึง ± 10 เปอร์เซนต์, สูง / ตํ่ากว่าค่าปกติเล็กน้อย หมายถึง ± 10 - 25 เปอร์เซนต์ และ 
สูง / ตํ่ากว่าค่าปกติ หมายถึง ± มากกว่า 25 เปอร์เซนต์ 
 

หมายเหตุ - ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) 
- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน  โดยใช้แบบจําลองภูมิอากาศ และวิธีทางสถิติ    
  จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย 
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังต่อไป ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 
- 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 กระทรวงเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการส่ือสาร 


