
                           การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2560-2561  

                                                       ออกประกาศวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560  (ปรับปรุง) 

                                  กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพ ฯ 10260 
  

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย 
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561  

ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า  
     - อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน จะสูงกว่าค่าปกตเิล็กน้อย ประมาณ 20–21ซ. (ค่าปกติ 19.9ซ.) แต่จะมี
อากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา (ปีที่ผ่านมา 21.7ซ.) ส่าหรับอุณหภูมิต่่ำที่สุดของประเทศจะอยู่บริเวณตอนบนของท้ังภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 7-8ซ. ส่วนอุณหภูมิต่่าที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 17-18ซ. 
     - ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ประมาณคร่ึงหลังของเดือนธันวาคมถึงประมาณปลายเดือนมกราคม 
     - บริเวณยอดดอย ยอดภู และเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้  
     - ส่าหรับบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นในบางแห่งส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะ
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ส่วนมากทางฝ่ังตะวันออกต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่และหนักมาก
บางแห่ง ซ่ึงจะท่าให้เกิดสภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้่าล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง      ส่าหรับคลื่นลมในทะเล
อ่าวไทยจะมีก่าลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

ลักษณะอากาศทั่วไป 
ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)  
เดือนพฤศจิกายน บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอำกำศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอำกำศหนำวบำงแห่ง 

ส่วนภำคกลำงและภำคตะวันออกจะมีอำกำศเย็นหลำยพื้นที่  กับมีฝนฟ้ำคะนองหลำยพื้นที่ในบำงวัน   และอำจมีลมกระโชกแรงใน
บำงแห่ง เนื่องจำก   มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง  ประกอบกับบริเวณควำมกด
อำกำศสูงจำกประเทศจีนจะแผ่ลงมำปกคลุมภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยจะมีก่ำลังค่อนข้ำงแรงในบำงช่วง  

ส่าหรับช่วงเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม อำกำศจะหนำวเย็นลงอีก โดยจะมีอำกำศหนำวเย็นเกือบทั่วไป กับมี
อำกำศหนำวจัดบำงแห่งในบำงวันทำงตอนบนของทั้งภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่ำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้ง
เทือกเขำจะมีอำกำศหนำวถึงหนำวจัดกับมีน้่ำค้ำงแข็งเกิดขึ้นได้  เนื่องจำก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย 
ประกอบกับบริเวณควำมกดอำกำศสูงก่ำลังแรงจำกประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมำปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง  

จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอำกำศอำกำศจะแปรปรวน โดยอำกำศจะเริ่มอุ่นขึ้นกับมีหมอกหนำใน
หลำยพื้นที ่ และจะมีอำกำศร้อนหลำยพื้นท่ีในตอนกลำงวัน แต่บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอำกำศหนำว
เย็นในตอนเช้ำ เนื่องจำก บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนที่แผ่ลงมำปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีก่ำลังอ่อนลง   
 ภาคใต้  
 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณต้นเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนำแน่น โดยเฉพำะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพร
ลงไป จะมีฝน 60-80 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลำยพื้นท่ีและหนักมำกในบำงแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดน้่ำท่วมฉับพลัน น้่ำป่ำ
ไหลหลำก และน้่ำล้นตลิ่งได้ในบำงแห่ง ส่ำหรับคลื่นลมทะเลอ่ำวไทยจะมีก่ำลังแรงเป็นระยะๆ ในบำงช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วน
ทะเลอันดำมันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจำกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้ โดยจะมีก่ำลังแรงเป็น
ระยะๆ โดยเฉพำะในช่วงเดือนพฤศจิกำยนและธันวำคม ประกอบกับ ในบำงช่วงจะมรี่องมรสุมพำดผ่ำนภำคใต้ตอนบน ภำคใต้
ตอนกลำง และภำคใต้ตอนล่ำง ประมำณเดือนตุลำคม พฤศจิกำยน และธันวำคม ตำมล่ำดับ นอกจำกน้ี ยังมีโอกำสสูงที่จะมีพำยุหมุน
เขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ำมำใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่ำนภำคใต้ได้  
 จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมำณและกำรกระจำยของฝนจะลดลง เนื่องจำกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมอ่ำวไทยและภำคใต้จะมีก่ำลังอ่อนลง และจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน  
 
  
 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 รายละเอียดตามภาคต่างๆ 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีอำกำศเย็นเกือบทั่วไป และมีอำกำศหนำวบำงแห่ง  โดยเฉพำะตอนบนของ

ภำค กับจะมีหมอกในตอนเช้ำ โดยจะมีฝนฟ้ำคะนองหลำยพื้นท่ีในบำงวัน และอำจลมกระโชกแรงในบำงแห่ง  
ส่าหรับช่วงเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม จะมีอำกำศหนำวเย็นลงอีก โดยจะมีอำกำศหนำวเย็น

ทั่วไป และมีอำกำศหนำวจัดบำงแห่งในบำงวัน โดยเฉพำะตอนบนของภำค บริเวณจังหวัดเชียงรำย พเยำ ล่ำปำง 
น่ำน เลย สกลนครและนครพนม กับมีหมอกหนำหลำยพ้ืนทีใ่นบำงช่วง ส่ำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้ง
บริเวณเทือกเขำจะมีอำกำศหนำวถึงหนำวจัด และเกิดน้่ำค้ำงแข็งขึ้นไดใ้นบำงช่วง  

จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอำกำศจะแปรปรวน โดยอำกำศจะเริ่มอุ่นขึ้น และ
มีหมอกหนำในหลำยพื้นท่ี จะมีฝนฟ้ำคะนองหลำยพื้นท่ี และจะมีอำกำศร้อนหลำยพื้นท่ีในตอนกลำงวัน แตย่ังคงมี
อำกำศหนำวเย็นในตอนเช้ำ  

ภาคกลางและภาคตะวันออก  
ช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีอำกำศเย็นหลำยพ้ืนที่ โดยเฉพำะตอนบนของภำค กับมีหมอกในตอนเช้ำ โดย

จะมีฝนฟ้ำคะนองหลำยพื้นท่ีในบำงวัน และอำจลมกระโชกแรงในบำงแห่ง  
จากนั้นในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม จะมีอำกำศเย็นเกือบทั่วไป และมีอำกำศหนำวหลำย

พ้ืนที่ในบำงวัน โดยเฉพำะตอนบนของภำคและบริเวณเทือกเขำ กับจะมีหมอกหนำหลำยพื้นท่ีในบำงช่วง  
จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอำกำศจะแปรปรวน โดยอำกำศจะเริ่มอุ่นขึ้น และ

มีหมอกหนำหลำยพื้นท่ี จะมีอำกำศร้อนในตอนกลำงวัน แตส่่ำหรับทำงตอนบนของภำคและบริเวณเทือกเขำยังคง
มีอำกำศเย็นในตอนเช้ำ  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่ำวไทย)  
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณต้นเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนำแน่น โดยเฉพำะตั้งแต่จังหวัด

ชุมพรลงไป จะมีฝน 60-80% ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักหลำยพื้นที่และหนักมำกในบำงแห่ง โดยเฉพำะเดือน
พฤศจิกำยนและธันวำคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดสภำวะน้่ำท่วมฉับพลัน น้่ำป่ำไหลหลำก และน้่ำล้นตลิ่งไดใ้นบำงแห่ง 
ส่ำหรับคลื่นลมจะมีก่ำลังแรง จะมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตรในบำงช่วง      

จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมำณและกำรกระจำยของฝนจะลดลง แตท่ำงตอนล่ำง
ของภำคยังคงมีฝน 30–40% ของพ้ืนที ่และมีฝนหนักบำงแห่งในบำงวัน   

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดำมัน)   
ช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนฟ้ำคะนอง 40–60% ของพ้ืนทีเ่ป็นส่วนใหญ่ กับมีฝนหนักบำงแห่ง ส่ำหรับ

คลื่นลมในทะเลอันดำมันจะมีคลื่นสูง 1–2 เมตร  
จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมำณและกำรกระจำยของฝนจะลดลง โดยจะมีฝน 10%  

ของพ้ืนที ่  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีอำกำศเย็นบำงแห่งในบำงวัน กับจะมีฝนฟ้ำคะนอง 30–40% ของพ้ืนที ่ 
จากนั้นในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม จะมีอำกำศเย็นเกือบทั่วไป และมีอำกำศหนำวบำงแห่ง

ในบำงวัน กับจะมีหมอกหนำบำงแห่งในบำงช่วง 
จากนั้นจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอำกำศจะแปรปรวน อำกำศจะเริ่มอุ่นขึ้น โดยจะมี

อำกำศเย็นบำงแห่งในบำงวัน และมีอำกำศร้อนในตอนกลำงวัน  
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ข้อควรระวัง  
1. ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนและธันวำคม มักมีหย่อมควำมกดอำกำศต่่ำก่ำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่ำง แล้ว
อำจทวีก่ำลังแรงขึ้นเป็นพำยุหมุนเขตร้อน (พำยุดีเปรสชัน พำยุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น) และมีโอกำสสูงที่จะเคลื่อนผ่ำน
อ่ำวไทยเข้ำสู่ภำคใต้ของประเทศไทย ท่ำให้บริเวณภำคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้ำง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมำกหลำย
พ้ืนที ่คลื่นลมบริเวณอ่ำวไทยจะมีก่ำลังแรงและมีคลื่นจัด ควำมสูงของคลื่น 2 – 4 เมตร จึงควรติดตำมข่ำวพยำกรณ์
อำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำอย่ำงใกล้ชิด 
2. ในเดือนธันวำคมและมกรำคม บริเวณยอดดอยหรือยอดภูอำจเกิดน้่ำค้ำงแข็งขึ้นได้ และมักมีหมอกหนำเกิดข้ึนใน
หลำยพื้นท่ี โดยเฉพำะในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรใช้
ยวดยำนพำหนะไว้ด้วย 
3. ในช่วงเดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์ อำจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจำกประเทศเมียนม่ำผ่ำนประเทศไทย
ตอนบนซึ่งจะท่ำให้ช่วงดังกล่ำวเกิดฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรงและอำจมีลูกเห็บตกได้ในบำงพ้ืนที่ 
 
 
 
 หมายเหตุ 
        -  เกณฑ์อุณหภูมิต่่าสุดในช่วงฤดูหนาว 
         อากาศเย็น    หมายถึง 16.0 - 22.9 ซ.         

 อากาศหนาว     “   8.0 - 15.9 ซ.            
 อากาศหนาวจัด     “  ต่่ากว่า   8.0 ซ. 

  -  การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใชวิ้ธีทางสถิต ิและวิเคราะห์จากแบบจ่าลองภูมิอากาศ     
-  การคาดหมายนี้ จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2560   
-  สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827  

       -  ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/รายฤดูได้ที่ www.tmd.go.th หรือ www.climate.tmd.go.th  
         

 ศูนย์ภูมิอากาศ ส่านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

ตุลาคม 2560 
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ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ.2560-2561 
 

ภาค พฤศจิกายน 2560   ธันวาคม 2560  มกราคม 2561   กุมภาพันธ์ 2561 
    คร่ึงแรก คร่ึงหลัง 
เหนือ       

                ตอนบน 18-20  ่ซ. 15-17  ่ซ. 14-16  ่ซ. 15-17   ่ซ. 17-19  ่ซ. 
ตอนล่าง 20-22  ่ซ. 

กับจะมีฝน 10% ของพ้ืนที่ 
17-19  ่ซ 

กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
16-18  ่ซ 

กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
17-19   ่ซ. 19-21  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ                     
                ตอนบน 19-21ซ. 16-18ซ. 15-17ซ. 16-18  ่ซ 18-20  ่ซ. 

ตอนล่าง  21-23  ่ซ. 
กับจะมีฝน 10% ของพ้ืนที่ 

18-20  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

17-19  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

18-20  ่ซ. 20-22  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

กลาง           22-24  ่ซ. 20-22  ่ซ. 19-21  ่ซ. 21-23  ่ซ. 22-24  ่ซ. 
 

กับจะมีฝน 10-20% ของพ้ืนที่ กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
อากาศอุ่นขึ้น อากาศอุ่นขึ้น 

กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
ตะวันออก 23-25  ่ซ. 21-23  ่ซ. 20-22  ่ซ. 21-23  ่ซ. 22-24  ่ซ. 
รวมท้ังชายฝ่ัง 

กับจะมีฝน 20-30% ของพ้ืนที่ กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
อากาศอุ่นขึ้น อากาศอุ่นขึ้น 

กับจะมีฝน 10% ของพ้ืนที่ 
ใต้ฝ่ังตะวันออก 23-25  ่ซ. 

จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพ้ืนที่
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ส่วนมากต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไป 

22-24  ่ซ. 
จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพ้ืนที่  

และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ส่วนมากต้ังแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไป 

21-23  ่ซ. 
กับจะมีฝน 30-40% ของพ้ืนที่  

กับมีฝนหนักบางแห่ง  
ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 

21-23  ่ซ. 
จะมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพ้ืนที่  

ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 
 

ใต้ฝ่ังตะวันตก 23-25  ่ซ. 
จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพ้ืนที่ 

และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

22-24  ่ซ. 
กับจะมีฝน 20-30% ของพ้ืนที่ 

22-24  ่ซ. 
กับจะมีฝน 10% ของพ้ืนที่ 

22-24  ่ซ. 
จะมีฝน 10% ของพ้ืนที่ 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

24-26  ่ซ. 
กับจะมีฝน 20-30% ของพ้ืนที่ 

22-24  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางพ้ืนที่ 

21-23  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางพ้ืนที่ 

22-24    ่ซ. 
อากาศอุ่นขึ้น 

23-25  ่ซ. 
อากาศอุ่นขึ้น 

จะมีฝน 10% ของพ้ืนที่ 
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สถิติอุณหภูมิต่่าที่สุดและการคาดหมาย ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม 
 

 ธันวาคม มกราคม 
 อุณหภูมิต่่าที่สุด 

(พ.ศ.2494-2559) 
อุณหภูมิต่่าที่สุด 

พ.ศ.2559 
การคาดหมายอุณหภูมิ

ต่่าท่ีสุด พ.ศ.2560 
อุณหภูมิต่่าที่สุด 

(พ.ศ.2494-2560) 
อุณหภูมิต่่าที่สุด 

พ.ศ. 2560 
การคาดหมายอุณหภูมิ
ต่่าท่ีสุด พ.ศ. 2561 

    ่ซ. วันที่ ปี (   ่ซ.) (   ่ซ.)    ่ ซ. วันที ่ ปี (   ่ซ.) (   ่ซ.) 
เหนือ 

เชียงราย 
 

1.5 
 

25 
 

2542 
 

12.4 
 

7-9 
 

 1.5 
 
2 

 
2517 

 
14.7 

 
7-9 

เชียงใหม่ 3.8 25 2542 15.7 9-11 3.7 2 2517 16.8 10-12 
พิษณุโลก 8.9 26 2542 16.5 11-13 7.5 13 2498 17.4 12-14 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลย 

 
2.2 

 
31 

 
2516 
2518 

 
11.6 

 
7-9 

 
0.1 

 
2 

 
2517 

 
14.6 

 
6-8 

นครพนม 4.1 30 2518 14.7 7-9 1.8 12 2498 14.2 6-8 
นครราชสีมา 6.2 31 2518 16.6 12-14 4.9 12 2498 16.8 11-13 
อุบลราชธานี 8.5 30 2518 16.9 12-14 7.6 12 2498 17.3 11-13 

กลาง 
นครสวรรค์ 

 
7.7 

 
25 

 
2542 

 
16.7 

 
12-14 

 
6.1 

 
13 

 
2498 

 
18.7 

 
11-13 

สุพรรณบุรี 10.0 31 2518 18.8 13-15 9.2 13 2498 20.0 13-15 
กาญจนบุรี 6.8 31 2518 17.0 13-15 5.5 13 2498 18.4 13-15 
ตะวันออก 
สระแก้ว 

 
9.0 

 
24 

 
2542 

 
17.8 

 
13-15 

 
11.4 

 
12 

 
2552 

 
16.6 

 
12-14  

ชลบุรี 12.0 29 2518 20.8 15-17 9.9 12 2498 21.5 15-17 
ภาคใต้ 

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

11.4 
 

31 
 

2499 
 

20.3 
 

17-19 
 

10.5 
 

19 
 

2506 
 

17.0 
 

17-19 
ภูเก็ต 18.4 1 2525 24.1 20-22 17.4 4 2500 23.0 20-22 

กรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์สิริกิติ์) 10.5 30 2518 22.1 18-20 9.9 12 2498 22.8 17-19 

หมายเหตุ  :  ไม่รวมอุณหภูมิต่่าสุดยอดดอย ยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขา   
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บริเวณท่ีมีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัดในบางช่วง 
เดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 

 

 
 

 

 
หมายเหตุ  :  1. เป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจ่าวันด้วย 
        2. อากาศหนาวและหนาวจัด ไม่รวมบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขา    

อากาศหนาว (8.0ซ. – 15.9 ซ.) 

อากาศหนาวจัด (ต่่ากว่า 8.0ซ.) 


