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                                                           การคาดหมายลกัษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน 

                                                              เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2565 

                                                                 ออกประกาศ 28 กันยายน พ.ศ.2565 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
การคาดหมายลักษณะอากาศ 

 

1. ในระยะ 3 เดือนนี ้ คาดวา ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทย
สวนใหญจะสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ 10 เวนแตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนรวมจะใกลเคียงคาปกติ โดยภาคเหนือจะมี
ปริมาณฝนรวม 140 - 180 มิลลิเมตร (คาปกติ 154 มิลลิเมตร) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 110 - 150 มิลลิเมตร (คาปกติ 124 มิลลิเมตร) ภาค
กลาง 190 - 230 มิลลิเมตร (คาปกติ 195 มิลลิเมตร) กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 300 - 350 มิลลิเมตร (คาปกติ 300 มิลลิเมตร) ภาคตะวันออก 
280 - 330  มิลลิเมตร (คาปกติ 276 มิลลิเมตร) ภาคใตฝงตะวันออก 950 - 
1150 มิลลิเมตร (คาปกติ 917 มิลลิเมตร) และภาคใตฝงตะวันตก 650 - 
750 มิลลิเมตร (คาปกติ 652 มิลลิเมตร) 

สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยประเทศไทย สวนใหญจะใกลเคียงคาปกต ิ
โดยเฉพาะบริเวณภาคใต สวนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยท้ังประเทศ 31 - 33 
องศาเซลเซียส (คาปกติ 31.7 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยท้ัง
ประเทศ 22 - 24 องศาเซลเซียส (คาปกติ 22.4 องศาเซลเซียส) 

 

2. เดือนตุลาคม  ปริมาณฝนรวมประเทศไทยสวนใหญจะสูงกวา
คาปกติรอยละ 10 เวนแตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณฝนรวมจะใกลเคียงคาปกติ     โดยปริมาณฝนรวมตามภาคตางๆ 
มีดังนี้ ภาคเหนือ 100 - 140 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 90 - 120 มิลลิเมตร ภาคกลาง 160 - 200 มิลลิเมตร 
ภาคตะวันออก 210 - 60 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 240 - 290 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันออก 250 - 300 
มิลลิเมตร และภาคใตฝงตะวันตก 350 - 450 มิลลิเมตร 

สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยท้ังประเทศจะมีคาใกลเคียงคาปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยท้ังประเทศประมาณ 23 - 25 องศาเซลเซียส   

 

3. เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนอยกวาคาปกติรอยละ 10 
สวนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใกลเคียงคาปกติ สําหรับบริเวณภาคใต
ปริมาณฝนรวมจะสูงกวาคาปกติรอยละ 10 โดยปริมาณฝนรวมตามภาคตางๆ ดังนี้ ภาคเหนือ 15 - 30 มิลลิเมตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10-20 มิลลิเมตร ภาคกลาง 20-40 มิลลิเมตร ภาคตะวันออก 40-60 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 30 - 50 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันออก 350 - 450 มิลลิเมตร และภาคใตฝงตะวันตก  190 - 230 มิลลิเมตร   

สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงกวาคาปกติเล็กนอย สวนบริเวณภาคใตจะใกลเคียงคาปกต ิ
โดยบริเวณประเทศไทยตอนบน   จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส   และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 21 - 23 
องศาเซลเซียส สวนภาคใตจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 32 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส   

 

4. เดือนธันวาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะใกลเคียงคาปกติ สวนภาคใตปริมาณฝนรวมจะสูง
กวาคาปกติรอยละ 10 โดยปริมาณฝนรวมตามภาคตางๆ มีดังนี้  ภาคเหนือ 5 - 15 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นอยกวา 10 มิลลิเมตร ภาคกลางนอยกวา 10 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกนอยกวา 10 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 5 - 15 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันออก 300 - 350 มิลลิเมตร ภาคใตฝงตะวันตก 80 - 110 มิลลิเมตร  

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
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สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะใกลเคียงคาปกติ โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-32 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 18-20 องศาเซลเซียส สวนภาคใตจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22 - 24 องศาเซลเซียส 

 

*สําหรับขอมูลท่ีใชสนับสนนุการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยูในรายละเอียดดานหลังดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2    
 

ลักษณะอากาศโดยท่ัวไปของประเทศไทย  
เดือนตุลาคม เปนชวงท่ีเปลี่ยนจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณและการกระจายของ

ฝนรวมท้ังอุณหภูมิจะลดลงและเริ่มมีอากาศเย็นตั้งแตกลางเดือนเปนตนไป โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือกอนภาคอ่ืนๆ  เนื่ องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต ท่ี พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่ม เปลี่ยนเปนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซ่ึงเปนมวลอากาศเย็นแผลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเปนระยะๆ สวนรองความกดอากาศต่ําท่ีพาดผานภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพาดผานบริเวณภาคใต
และอาวไทยในชวงครึ่งหลังของเดือน ทําใหบริเวณภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนนและอาจมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขามาใกล
หรือเขาสูประเทศไทยทางภาคตะวันออก  และตอเนื่องลงมาจนถึงอาวไทยตอนบนและภาคใตได 

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนนอยลงมากและอากาศเย็นเกือบตลอดเดือน จากอิทธิพลของ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกําลังแรงเปนระยะๆ ซ่ึงจะทําให
อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวไดในบางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตจะยังคงมีฝน
ตกชุก โดยเฉพาะทางฝงตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและรองมรสุมท่ีพาดผานภาคใตและ
อาวไทย 

เดือนธันวาคม ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศ
ไทยตลอดเดือน และมีกําลังแรงเปนระยะๆ ทําใหอุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นท่ัวไป 
โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาว
จัดได สําหรับภาคใตยังคงมีฝนตกชุกสวนมากในชวงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝงตะวันออกของภาคเนื่องจากมี
อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมภาคใตและอาวไทย อยางไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตรอนเขา
มาใกลหรือเขาสูประเทศไทยไดโดยเฉพาะบริเวณภาคใตตอนลาง       

 

 

  

*** ขอควรระวัง *** 
 

เดือนตุลาคม บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกตอเนื่อง ประกอบกับในบางชวงจะมีน้ําทะเลหนุนสูง 
ซ่ึงจะสงผลใหเกิดน้ําทวมและน้ําลนตลิ่งไดในบางแหง 
 

เดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงท่ีพายุหมุนเขตรอนจะเคลื่อนเขามาใกลประเทศไทย หรือเคลื่อนผานภาคใต โดยจะ
เคลื่อนตัวผานบริเวณปลายแหลมญวน แลวเขาสูอาวไทย สงผลใหบริเวณภาคใตฝงตะวันออก มีฝนตกเพ่ิมข้ึน อาจเกิด
น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากในบางแหง  
 

เดือนธันวาคม อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพมา ผานประเทศไทยตอนบน    ทําใหบริเวณ
ดังกลาวมีฝนฟาคะนอง  ลมกระโชกแรงบางแหง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได ประชาชนจึงควรติดตามขาวพยากรณ
อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยางใกลชิด     
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คาดหมายปริมาณฝนและผลตางจากคาปกติ (มิลลเิมตร) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณฝนเดือนตุลาคม 2565 

 
 

ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน 2565 

 

ปริมาณฝนเดือนธันวาคม 2565 

 

ฝนเดือนตุลาคมตางจากคาปกติ 

 
 

ฝนเดือนพฤศจิกายนตางจากคาปกติ 

 

ฝนเดือนธันวาคมตางจากคาปกติ 
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คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลตางจากคาปกติ (องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
เดือนตุลาคม 2565 

 
 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
เดือนพฤศจิกายน 2565 

 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
เดือนธันวาคม 2565 

 

อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม 
ตางจากคาปกติ 

 

อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 
ตางจากคาปกติ 

 
 

อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ยเดือนธนัวาคม 
ตางจากคาปกติ 
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คาดหมายอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยและผลตางจากคาปกติ (องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
เดือนตุลาคม 2565 

 
 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
เดือนพฤศจิกายน 2565 

 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
เดือนธันวาคม 2565 

 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม 
ตางจากคาปกติ 

 
 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 
ตางจากคาปกติ 

 

อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม 
ตางจากคาปกติ 
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ตารางที ่1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จํานวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับคาปกต ิ

ภาค 

คาดหมาย คาปกติ* 

ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

ปริมาณ
ฝน (มม.) 

จํานวน
วัน 

เทียบกับ 
คาปกติ 

ปริมาณ
ฝน (มม.) 

จํานวน
วัน 

เทียบกับ 
คาปกติ 

ปริมาณ
ฝน (มม.) 

จํานวน
วัน 

เทียบกับ 
คาปกติ 

ปริมาณ
ฝน 

(มม.) 

จํานวน
วัน 

ปริมาณ
ฝน 

(มม.) 

จํานวน
วัน 

ปริมาณ
ฝน 

(มม.) 

จํานวน
วัน 

เหนือ 100-140 11-13 
ใกลเคียง 
คาปกติ 15-30 3-5 

ตํ่ากวา 
คาปกติ 
10 % 

5-15 1-2 
ใกลเคียง 
คาปกติ 116.6 12.0 26.9 4.1 10.6 1.2 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

90-120 9-11 
ใกลเคียง 
คาปกติ 10-20 2-4 

ตํ่ากวา 
คาปกติ 
10 % 

นอยกวา 
10 

1-2 
ใกลเคียง 
คาปกติ 101.5 10.4 18.0 2.9 4.9 0.8 

กลาง 160-200 14-16 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

20-40 3-5 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

นอยกวา 
10 

1-2 
ใกลเคียง 
คาปกติ 159.5 14.4 28.7 4.1 6.6 1.0 

ตะวันออก 210-260 16-18 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

40-60 5-7 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

นอยกวา 
10 

1-2 
ใกลเคียง 
คาปกติ 218.5 16.5 48.0 5.6 9.8 1.4 

ใตฝงตะวันออก 250-300 18-20 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

350-450 16-18 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

300-350 12-14 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

254.5 18.6 364.5 16.3 295.7 12.1 

ใตฝงตะวันตก 350-450 22-24 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

190-230 15-17 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

80-110 9-11 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

369.8 22.8 192.5 16.2 90.0 9.1 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

240-290 17-19 
สูงกวา 
คาปกติ 
10 % 

30-50 5-7 
ใกลเคียง 
คาปกติ 5-15 1-2 

ใกลเคียง 
คาปกติ 244.2 17.5 43.5 5.8 12.1 1.2 
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ตารางที ่2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ต่ําสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับคาปกติ  

ภาค 

คาดหมาย คาปกติ* 
ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

สูงสุด
เฉลี่ย 

ตํ่าสุด
เฉลี่ย 

เทียบกับ 
คาปกติ 

สูงสุด
เฉลี่ย 

ตํ่าสุด
เฉลี่ย 

เทียบกับ 
คาปกติ 

สูงสุด
เฉลี่ย 

ตํ่าสุด
เฉลี่ย 

เทียบกับ 
คาปกติ 

สูงสุด
เฉลี่ย 

ตํ่าสุด
เฉลี่ย 

สูงสุด
เฉลี่ย 

ตํ่าสุด
เฉลี่ย 

สูงสุด
เฉลี่ย 

ตํ่าสุด
เฉลี่ย 

เหนือ 31-33 22-24 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

31-33 19-21 
สูงกวา 
คาปกติ 

29-31 16-18 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

32.3 22.6 31.7 19.9 30.3 16.9 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 31-33 22-24 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

31-33 20-22 
สูงกวา 
คาปกติ 

29-31 17-19 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

31.8 22.9 31.4 20.5 30.0 17.9 

กลาง 32-34 23-25 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

32-34 22-24 
สูงกวา 
คาปกติ 

31-33 19-21 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

32.7 23.9 32.5 22.1 31.8 19.8 

ตะวันออก 31-33 24-26 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

32-34 23-25 
สูงกวา 
คาปกติ 

31-33 21-23 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

32.3 24.3 32.4 23.4 31.9 22.0 

ใตฝงตะวันออก 31-33 23-25 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

30-32 23-25 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

29-31 22-24 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

31.6 23.9 30.6 23.6 30.0 23.0 

ใตฝงตะวันตก 30-32 23-25 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

31-33 23-25 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

31-33 23-25 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

31.3 23.9 31.6 23.8 31.6 23.4 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

32-34 24-26 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

32-34 24-26 
สูงกวา 
คาปกติ 

31-33 22-24 
ใกลเคียง 
คาปกติ 

32.7 25.1 32.6 24.4 31.8 22.8 

หมายเหต ุ - * คาเฉล่ียในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ขอมูล ณ วันที ่ 26 ตุลาคม 2564 
 - การคาดหมายนี้เปนการคาดหมายโดยใชแบบจําลองภูมอิากาศและวิธีทางสถิติ และเปนการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณอากาศประจําวันจากกรมอุตุนยิมวิทยาดวย 
 - คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนคร้ังตอไป จะประกาศในสัปดาหสุดทายของเดือนถัดไป 
 - สอบถามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827 
 - ติดตามขาวพยากรณอากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ไดที่ www.tmd.go.th  
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