
 
เดือนธันวาคมปนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ตลอดเดือน โดยในระยะครึ่งหลังของเดือนบริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงไดแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ ลักษณะดังกลาวทําใหในระยะครึ่งแรกของเดือนบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไปกับมีอากาศหนาวในบางพ้ืนท่ี สวนภาคอ่ืนๆ มีอากาศเย็นบาง
พ้ืนท่ี จากนั้นประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไป กับมีอากาศหนาวในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนนี้ต่ํากวาคาปกติเกือบทุกภาค สําหรับฝนประเทศไทย
ตอนบนมีฝนบางพ้ืนท่ีในชวงตนเดือน จากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุม
ในชวงดังกลาว สําหรับภาคใตไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมพาดผานภาคใตตอนลางในชวงตนเดือน กับมีหยอม
ความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศมาเลเซียและชองแคบมะละกาในชวงวันท่ี 8-12 นอกจากนี้มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังปานกลางถึงคอนขางแรงในระยะตนและ
กลางเดือน ทําใหภาคใตมีฝนตกหนาแนนในชวงดังกลาวกับมีรายงานน้ําทวมในบางพ้ืนท่ี โดยเดือนปริมาณฝน
รวมเฉลี่ยท้ังประเทศสูงกวาคาปกติ สําหรับรายละเอียดตางๆ มีดังนี้ 

วันท่ี 1 - 10 ธันวาคม   บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดชวง  โดยใน
ระยะครึ่งหลังของชวงบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งไดแผเสริมลง
มาปกคลุมบริเวณดังกลาว ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ลักษณะดังกลาวทําหภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไป อุณหภูมิต่ําท่ีสุดวัดได 
15.5 องศาเซลเซียส ท่ีสถานีอากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม เม่ือวันท่ี 7 สําหรับบริเวณ
เทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําท่ีสุด 8.0 องศาเซลเซียส ท่ีดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 2-8 และท่ีก่ิวแมปาน อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 4 โดยในชวงนี้
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กนอยบางแหง เวนแตในภาคเหนือท่ีมีฝนรอยละ 60 
ของพ้ืนท่ีในวันแรกของชวง สวนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนนอยกวารอยละ 25 ของพ้ืนท่ีเกือบตลอด
ชวง  ปริมาณฝนมากท่ีสุดวัดได 68.7 มิลลิเมตร ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 1 สําหรับภาคใต
ไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมท่ีพาดผานบริเวณภาคใตตอนลางเกือบตลอดชวง โดยพาดเขาสูหยอมความกด
อากาศตํ่าบริเวณประเทศมาเลเซียในระยะตนชวง กับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศมาเลเซียใน
ระยะปลายชวง นอกจากนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังปานกลางถึง
คอนขางแรง ทําใหในชวงนี้ภาคใตมีฝนตกหนาแนนรอยละ 70-90 ของพ้ืนท่ีเกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักหลาย
พ้ืนท่ีและหนักมากบางพ้ืนท่ี ปริมาณฝนสูงสุด 200.0 มิลลิเมตร ท่ีอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 
4 นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 3-6 จังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 4-6 
จังหวัดประจวบคีรีขันธและพัทลุง เม่ือวันท่ี 5 จังหวัดชุมพร เม่ือวันท่ี 5-7 และจังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 8 กับมี
รายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 3 และมีรายงานดินถลมบริเวณจังหวัดพัทลุง เม่ือ
วันท่ี 7  

วันท่ี 11 - 20 ธันวาคม   บริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนใน
ระยะครึ่งแรกของชวง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผเสริมลง
มาปกคลุมบริเวณดังกลาว ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังแรงข้ึน
ในระยะครึ่งหลังของชวง นอกจากนี้มีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชองแคบมะละกาในระยะตนชวง 
ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไป กับมีอากาศหนาวในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของชวง อุณหภูมิต่ําท่ีสุดวัดได 8.1 องศาเซลเซียส ท่ีสถานีอากาศ
อุตุนิยมวิทยาเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม เม่ือวันท่ี 19 สําหรับบริเวณเทือกเขายอดดอยมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําท่ีสุด 4.0 องศาเซลเซียส ท่ีก่ิวแมปาน ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
เม่ือวันท่ี 11 สําหรับฝนในชวงนี้พบวาประเทศไทยตอนบนแทบไมมีรายงานตก ยกเวนภาคเหนือมีฝนเล็กนอย
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บางแหง ปริมาณฝนมากท่ีสุดประเทศไทยตอนบนวัดได 4.9 มิลลิเมตร ท่ีอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เม่ือ
วันท่ี 19 สําหรับภาคใตมีฝนรอยละ 40-85 ของพ้ืนท่ีเกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ีทาง
ฝงตะวันออกของภาคในระยะครึ่งหลังของชวง ปริมาณฝนสูงสุด 658.8 มิลลิเมตร ท่ีอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เม่ือวันท่ี 18 โดยมีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปตตานี ยะลา ตรัง และสตูล กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปตตานี เม่ือวันท่ี 17 และจังหวัดสุ
ราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา เม่ือวันท่ี 18 

วันท่ี 21 - 30 ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางถึงคอนขางแรงพัดปกคลุมประเทศ
ไทยตลอดชวง โดยในระยะปลายชวงบริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนอีกระลอก
หนึ่งไดแผเสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาว ทําใหประเทศไทยมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไป กับมีอากาศหนาวสวน
มาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ําท่ีสุดวัดได 10.1 องศาเซลเซียส ท่ีอําเภออุมผาง 
จังหวัดตาก เม่ือวันท่ี 27 สวนบริเวณเทือกเขายอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําท่ีสุด 4.0 องศา
เซลเซียส ท่ีดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  เม่ือวันท่ี 28 สําหรับปริมาณฝนในชวงนี้คลื่น
กระแสลมฝายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผานตอนบนของภาคเหนือในระยะปลายชวง ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตตลอดชวง ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนแทบ
ไมมีรายงานฝนตก ยกเวนภาคเหนือมีฝนเล็กนอยบางแหง ปริมาณฝนมากท่ีสุดประเทศไทยตอนบนวัดได 2.8 
มิลลิเมตร ท่ีอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 29 สวนภาคใตยังคงมีฝนสวนมากทางฝงตะวันออกของภาค 
ปริมาณฝนสูงสุด 139.6 มิลลิเมตร ท่ีสถานีอากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตรคอหงส จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 21 และ
มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากชวงท่ีผานมาบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปตตานี และนราธิวาสในระยะครึ่งแรก
ของชวง 

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ต่ํากวาคาปกติในเกือบทุกภาค มีเพียงภาคเหนือท่ีอุณหภูมิสูงกวาคาปกติ 
อุณหภูมิต่ําท่ีสุดวัดได 8.1 องศาเซลเซียส ท่ีสถานีอากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม เม่ือ
วันท่ี 19 สําหรับอุณหภูมิสูงท่ีสุด 35.5 องศาเซลเซียส ท่ีแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 12  

เดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ํากวาคาปกติในเกือบทุกภาคดังนี้ ภาคเหนือ 1.0 มิลลิเมตร 
(9%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.9 มิลลิเมตร (100%) ภาคกลาง 3.9 มิลลิเมตร (49%) ภาคตะวันออก 9.1 
มิลลิเมตร (93%) มีเพียงภาคใตฝงตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตกท่ีปริมาณฝนสูงกวาคาปกติ 208.1 
มิลลิเมตร (78%) และ 36.8 มิลลิเมตร (40%) ตามลําดับ 

 

อ้างอิงจาก : 
https://www.tmd.go.th/media/climate-monthly/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%
B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2565_up.pdf

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
19 มกราคม 2566



Southern Thailand, east coast

Above Above Above
or below or below or below
normal normal normal

Over the area 25.9 -0.3 476.0 208.1 2521.4 703.4
78% 39%

Rainfall and Accumulative Rainfall
December 2022

Station

Temperature ( oc) Rainfall (mm)
Accumulative rainfall (mm)

Since 1 January

Mean Actual Actual

Monthly Current Report

Phetchaburi 26.2 0.2 0.5 -9.8 1132.5 157.0
Hua Hin 26.6 0.2 0.0 -11.9 1222.0 286.1
Prachuap Khiri Khan 26.2 0.2 120.9 96.5 1812.0 698.2
Chumphon 25.9 0.2 171.7 -0.9 2694.8 757.4
Surat Thani 25.3 -0.5 168.7 -1.6 1850.0 248.0
Ko Samui 26.6 -0.2 467.0 203.9 3037.3 1043.0
Nakhon Si Thammarat 25.9 0.0 557.5 46.4 3520.7 813.1
Songkhla 26.4 -0.5 1052.9 584.6 2989.0 740.1
Hat Yai Airport 25.2 -0.7 528.7 253.7 2395.4 639.4
Pattani Airport 25.6 -0.6 843.1 450.3 2886.9 934.9
Narathiwat 25.5 -0.6 1324.6 677.4 4194.8 1421.2
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รูปที่ 1 แสดงปริมาณฝนรวมทั้งประเทศ
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รูปที่ 2 แสดงปริมาณฝนรวม สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ
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รูปที่ 3 แสดงปริมาณฝนสะสม 
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รูปที่ 4 แสดงปริมาณฝนสะสม สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ
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รูปที่ 5 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย
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รูปที่ 6 แสดงอุณภูมเฉลี่ย สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ
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รูปที่ 7 แสดงอุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 
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รูปที่ 8 แสดงอุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ



 

ProDesk600
Typewritten text
รูปที่ 9 แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย
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รูปที่ 10 แสดงอุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย สูง-ต่ำกว่าค่าปกติ


	เดือนธันวาคม 2565
	ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
	กรมอุตุนิยมวิทยา


