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การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย 
ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566  

ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า  
     - บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวปีนี้ จะเร่ิมต้น ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ซ่ึงจะช้ากว่า
ค่าเฉลี่ยปกตปิระมาณ 1 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
     - อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 - 21 ซ. ซ่ึงจะสูงกว่าค่าปกติประมาณประมาณ 0.5 ซ. (ค่าปกติ 
19.9 ซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 ซ.) ส่าหรับอุณหภูมิต่่าที่สุด      
8 - 9 ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของท้ังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนอุณหภูมิต่่าที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 
17 - 18ซ. และปริมณฑล 15 - 16 ซ.  
     - ช่วงเวลาทีจ่ะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเร่ิมตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม 2566 
     - ส่าหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมท้ังเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยคร้ัง  
     - ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น 
โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวันออกในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่และหนักมากในบางแห่ง ซ่ึงจะท่าให้
เกิดสภาวะน้่าท่วมฉับพลัน น้่าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้่าล้นตลิ่งได้ในหลายพ้ืนที่ ส่าหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีก่าลังแรง
เป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร  
     - เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ 
ซ่ึงท่าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมท้ังคลื่นลมจะมีก่าลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝ่ัง ความสูงของคลื่น 3–4 เมตร  
ลักษณะอากาศท่ัวไป 
ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)  

ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบ
ทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางแห่งทาง
ตอนบนของภาค โดยจะมีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพ้ืนที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน เนื่องจากบริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยจะมีก่าลังอ่อนถึงปานกลาง 
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทย  

จากนั้นจนถึงปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป ส าหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ าค้างแข็งเกิดขึ้นได้ใน
บางช่วง ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางช่วงส่วนมากทาง
ตอนบนของภาค ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย โดยจะมีก าลังแรง
เป็นระยะๆ และต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และก าลังแรงเป็นระยะๆ  

ส่วนในระยะต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีอากาศร้อน
หลายพื้นท่ีในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที ่ แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นใน
ตอนเช้า ทั้งนีเ้นื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีก าลังอ่อนลง   
 ภาคใต้  
 ต้ังแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบท่ัวไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัด
ชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที ่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นท่ีและหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะ
น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่งในบางแห่ง ส าหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีก าลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่น
สูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ 
โดยจะมีก าลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับ ในบางช่วงจะมรี่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ 
นอกจากน้ี ในบางช่วงมักจะมีมีหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้  
 จากนั้นจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมี
ก าลังอ่อนลง และจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน  

 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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รายละเอยีดตามภาคต่างๆ 

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งใน

บางวันทางตอนบนของภาค และมีหมอกในตอนเช้า  โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพ้ืนที่ และอาจมี
ลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน  

ส่าหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม  อากาศจะหนาวเย็นมากขึ้น   โดยมีอากาศหนาวเย็น
เกือบทั่วไป ส าหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้ าค้างแข็งขึ้นได้
ในบางช่วง  

ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝน
บางแห่งในบางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพ้ืนที่ โดยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า  และจะมีอากาศร้อน
หลายพื้นท่ีในตอนกลางวัน  

ภาคกลางและภาคตะวันออก  
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมี

หมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพ้ืนที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน 
ส่าหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวหลายพ้ืนที่

ในบางช่วง โดยเฉพาะตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขา กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นท่ีในบางช่วง  
ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีฝน

บางแห่งในบางวัน โดยมีอากาศร้อนหลายพ้ืนที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพ้ืนที่ แต่ส าหรับทางตอนบน
ของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า  

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)  
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัด

ชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง ส าหรับคลื่นลมจะมีก าลังแรง จะมี
คลื่นสูง 2 – 4 เมตรในบางช่วง      

ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะลดลง เว้นแต่ทางตอนล่างของภาค ยังคงมีฝน
ร้อยละ 30 – 40 ของพ้ืนที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน   

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)   
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพ้ืนที่ กับมีฝน

หนักบางแห่ง ส าหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร  
ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยมีฝนร้อยละ 

10 – 20 ของพ้ืนที ่  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 

ของพ้ืนที ่ 
ส่าหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับจะมีหมอกหนาในบางช่วง 
ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อากาศจะอุ่นขึ้น และมีฝนในบางวัน  

โดยจะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน  
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ข้อควรระวัง  
1. ในช่วงปลายเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง 
ประกอบกับจะมีน้ าเหนือไหลบ่าลงมา และในบางช่วงจะมีน้ าทะเลหนุนสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าล้น
ตลิ่งได้ในบางพื้นท่ี 
2. ในเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะเกิดน้ าค้างแข็งขึ้นได้ กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นใน
หลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบั ติเหตุจากการใช้
ยวดยานพาหนะไว้ด้วย   
3. ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทย
ตอนบนซึ่งจะท าให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพ้ืนที่ 
 
 หมายเหตุ 
        -  เกณฑ์อุณหภูมิต่่าสุดในช่วงฤดูหนาว 
         อากาศเย็น    หมายถึง 16.0 - 22.9 ซ.         

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

  -  การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใชวิ้ธีทางสถิต ิและวิเคราะห์จากแบบจ่าลองภูมิอากาศ     
-  การคาดหมายนี้ จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2565    
-  สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827  

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

 ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ.2565-2566 
ภาค พฤศจิกายน 2565   ธันวาคม 2565  มกราคม 2566   กุมภาพันธ์ 2566 

    คร่ึงแรก คร่ึงหลัง 
เหนือ       

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

กับจะมีฝน 10-20% ของพ้ืนที่ 
17-19   ่ซ 

กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
17-19   ่ซ 

กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
18-20   ่ซ. 20-22  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

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

 ตอนล่าง  21-23   ่ซ. 
กับจะมีฝน 10-20% ของพ้ืนที่ 

18-20   ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

17-19   ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

19-21  ่ซ. 21-23  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

กลาง           22-24   ่ซ. 19-21   ่ซ. 20-22   ่ซ. 21-23  ่ซ. 23-25   ่ซ. 
 

กับจะมีฝน 10-20 % ของพ้ืนที่ กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 
อากาศอุ่นขึ้น อากาศอุ่นขึ้น 

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

กับจะมีฝน 20 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 

22-24  ่ซ. 
กับจะมีฝน 10-20% ของพ้ืนที่    
ส่วนมากทางตอนล่างของภาค 

 
ใต้ฝ่ังตะวันตก 23-25   ่ซ. 

จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพ้ืนที่ 
และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

23-25   ่ซ. 
กับจะมีฝน 20-30% ของพ้ืนที่ 

22-24  ่ซ. 
กับจะมีฝน 10 - 20% ของพ้ืนที่ 

23-25  ่ซ. 
กับจะมีฝน 10% ของพ้ืนที่ 

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

24-26  ่ซ. 
กับจะมีฝน 10-20% ของพ้ืนที่ 

22-24   ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

20-22  ่ซ. 
กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 

22-24    ่ซ. 
อากาศอุ่นขึ้น 

24-26  ่ซ. 
อากาศอุ่นขึ้น 

จะมีฝน 10% ของพ้ืนที่ 
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สถิติอุณหภูมิต่่าที่สุดและการคาดหมาย ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม 
 

 ธันวาคม มกราคม 
 อุณหภูมิต่่าที่สุด 

(พ.ศ.2494-2563) 
อุณหภูมิต่่าที่สุด 

พ.ศ.2564 
การคาดหมายอุณหภูมิ

ต่่าท่ีสุด พ.ศ.2565 
อุณหภูมิต่่าที่สุด 

(พ.ศ.2494-2564) 
อุณหภูมิต่่าที่สุด 

พ.ศ. 2565 
การคาดหมายอุณหภูมิ
ต่่าท่ีสุด พ.ศ. 2566 

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

เชียงราย 
 

1.5 
 

25 
 

2542 
 

11.2 
 

9-11 
 

 1.5 
 
2 

 
2517 

 
12.0 

 
10-12 

เชียงใหม่ 3.8 25 2542 14.5 12-14 3.7 2 2517 13.0 12-14 
น่าน 2.7 25 2542 11.5 9-11 3.5 1 2517 13.4 11-13 

พิษณุโลก 8.9 26 2542 13.0 12-14 7.5 13 2498 16.2 14-16 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สกลนคร 
 

4.0 
 

30 
24 

 
2518 
2542 

 
11.5 

 
9-11 

 
0.5 

 
12 

 
2498 

 
15.5 

 
11-13 

นครพนม 4.1 30 2518 11.7 9-11 1.8 12 2498 14.8 11-13 
นครราชสีมา 6.2 31 2518 16.3 15-17 4.9 12 2498 17.7 15-17 
อุบลราชธานี 8.5 30 2518 15.6 14-16 7.6 12 2498 17.2 14-16 

กลาง 
นครสวรรค์ 

 
7.7 

 
25 

 
2542 

 
13.9 

 
13-15 

 
6.1 

 
13 

 
2498 

 
18.5 

 
15-17 

สุพรรณบุรี 10.0 31 2518 16.5 15-17 9.2 13 2498 20.4 16-18 
กาญจนบุรี 6.8 31 2518 15.3 14-16 5.5 13 2498 19.0 17-19 
ตะวันออก 
สระแก้ว 

 
9.0 

 
24 

 
2542 

 
17.0 

 
16-18 

 
11.4 

 
12 

 
2552 

 
18.0 

 
16-18  

ชลบุรี 12.0 29 2518 19.4 18-20 9.9 12 2498 21.4 19-21 
ภาคใต้ 

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

11.4 
 

31 
 

2499 
 

19.5 
 

19-21 
 

10.5 
 

19 
 

2506 
 

19.5 
 

19-21 
ภูเก็ต 18.4 1 2525 20.0 19-21 17.4 4 2500 20.5 20-22 

กรุงเทพมหานคร 10.5 30 2518 18.4 17-18 9.9 12 2498 21.8 18-20 

หมายเหตุ  :  ไม่รวมอุณหภูมิต่่าสุดยอดดอย ยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขา   
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บริเวณท่ีมีโอกาสเกิดอากาศหนาว 
โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 

 

 
 

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


