
วันที่ 1-10 มกราคม    บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เกือบตลอดช่วง โดยมีก าลังอ่อนลงในระยะปลายช่วง ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวส่วนมากทางตอนของภาคเหนือ ส่วนอ่ืนๆ มีอากาศเย็น
ในหลายพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง ส่วนในตอนปลายหลายพื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิต่ าที่สุดในช่วง
นี้วัดได้ 8.8 องศาเซลเซียส ที่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 2 บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึง
หนาวจัด อุณหภูมิต่ าที่สุด 2.1 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 
และมีรายงานน้ าค้างแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 1, 2, 3 และ 8 ส าหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน
บางพื้นที่ในบางวัน เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนท าให้มีฝนในบริเวณ
ดังกล่าว โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนภาคอ่ืนๆ มีฝนร้อยละ 10-
30 ของพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 57.8 มิลลิเมตร อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เมื่อวันที่ 10 ส าหรับภาคใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้  ท าให้ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 6-8 ที่มรสุมที่พัดปกคลุมมีก าลังแรงท า
ให้มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนน้อย โดยมีฝนกับฝน
หนักบางพื้นที่ในบางวัน ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 360.2 มิลลิเมตร ที่อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เม่ือวันที่ 7 กับมี
รายงานน้ าท่วมบริเวณจังหวัดยะลาและปัตตานีในวันที่ 7-8  

วันที่ 11-20 มกราคม   บริเวณความกดอากาศสูงก าลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ใน
ระยะคร่ึงแรกของช่วง โดยบริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระยะกลางช่วงและปกคลุมประเทศไทยในระยะต่อมา อีกทั้งลมตะวันตกในระดับบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ
ในตอนปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาว
ทางตอนบนของภาคเหนือเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะในระยะปลายช่วงอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอ่ืน ๆ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะกลางและปลายช่วง อุณหภูมิต่ าที่สุดในช่วง
นี้วัดได้ 8.0 องศาเซลเซียส ที่อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึง
หนาวจัด อุณหภูมิต่ าที่สุด 1.8 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันที่ 

สภาวะอากาศประเทศไทย เดือนมกราคม 2566 

 เดือนมกราคมปีนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอด
เดือนและแผ่เสริมลงมาเป็นระยะๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอด
เดือน นอกจากนี้ลมตะวันตกในระดับบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในบางช่วง ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมี
อากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดเดือน โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนบริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงได้แผ่เสริมลง
มาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีก าลังแรงขึ้น ท าให้บริเวณประเทศไทยมี
อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอากาศ
หนาว ส าหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด แต่อย่างไรก็ตามในบางช่วงบริเวณความกด
อากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มี
ก าลังอ่อนลง ท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยเดือนนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่าค่าปกติในทุกภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ ากว่าค่าปกติ
มากกว่าพื้นที่อื่น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนนี้ต่ ากว่าค่าปกติ 0.5 องศาเซลเซียส ส าหรับฝนบริเวณประเทศ
ไทยตอนบนแทบไม่มีรายงานฝน เว้นแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งมีฝนในบางช่วงจาก
อิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่างและภาค
ตะวันออกอีกทั้งมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางวัน 
ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเป็นระยะๆ ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาคจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน เมื่อพิจารณาภาพรวมของประเทศไทยในเดือนนี้พบว่าปริมาณฝนรวม
เฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 31 ส าหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้ 



17 และมีรายงานน้ าค้างแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ส าหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนในระยะ
ต้นช่วง จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่างและ
ภาคตะวันออกอีกทั้งมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
ดังกล่าว นอกจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ าที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้ปลายแหลมญวนได้เคลื่อนเข้าปก
คลุมอ่าวไทยตอนล่างในวันแรกของช่วง ท าให้มีฝนในช่วงดังกล่าว ปริมาณฝนมากที่สุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัด
ได้ 88.3 มิลลิเมตร อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมา เนื่องจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง  โดยมีก าลังแรงขึ้นในระยะปลาย
ช่วงท าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวส่วนมากทางตอนล่างของภาค ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 133.2 มิลลิเมตร 
ที่อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 12  

เดือนนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่าคา่ปกติในทุกภาค โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่มีอุณหภูมิ
ต่ ากว่าค่าปกติ 1.3 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ าที่สุดในเดอืนนี้วัดได ้ 5.1 องศาเซลเซียส ที่กลุ่มงานตรวจอากาศ
เกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30 และอุณหภูมิต่ าสุดบริเวณเทือกเขาและยอดดอย วัดได้  1.2 องศา
เซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ส าหรับอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 36.8 
องศาเซลเซียส ที่อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 22  

ปริมาณฝนของประเทศไทยในเดือนนี้ต่ ากวา่ค่าปกติบริเวณภาคเหนือ 8.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 81)  ภาคกลาง 
10.7 มิลลิเมตร (ร้อยละ 100) และภาคตะวันออก 17.2 มิลลิเมตร (ร้อยละ 75) ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต้มีปริมาณฝนสูงกวา่ค่าปกติดังนี้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7.1 มิลลิเมตร (ร้อยละ 106) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
81.3 มิลลิเมตร (ร้อยละ 78) และภาคใต้ฝั่งตะวนัตก 12.1 มิลลิเมตร (ร้อยละ 24)  

วันที่ 21-31 มกราคม   บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวเป็นระยะๆ ตลอดช่วง  ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังค่อนข้าง
แรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง อีกทั้งลมตะวันตกในระดับบนได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือใน
ระยะต้นช่วง ลักษณะดังกล่าวท าให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอากาศหนาวเกือบตลอดช่วงและมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ใน
ตอนปลายช่วง ส าหรับภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มี
อากาศหนาวในหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ าที่สุดในช่วงนี้วัดได้ 5.1 องศาเซลเซียส ที่กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรนครพนม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30 บริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าที่สุด 
1.2 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 นอกจากนี้มีรายงาน
น้ าค้างแข็งบริเวณจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 21-22 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 และจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 
บริเวณประเทศไทยตอนบนแทบไม่มีรายงานฝนตก ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังค่อนข้างแรงพัดปก
คลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันเกือบตลอดช่วง ท าให้ภาคใต้มีฝนตกตลอดช่วงส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของ
ภาค โดยในช่วงนี้ภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักบางแห่ง โดยเฉพาะใน
วันที่ 25 มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
นครศรีธรรมราช ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 200.0 มิลลิเมตร ที่อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 
และมีรายงานน้ าท่วมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกัน 

           
ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

17 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา: 
https://www.tmd.go.th/media/climate-monthly/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B
2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2566.pdf



Southern Thailand, east coast

Above Above Above

or below or below or below

normal normal normal

Phetchaburi 26.0 -0.1 0.0 -16.6 0.0 -16.6

Hua Hin 26.4 0.1 0.0 -25.0 0.0 -25.0

Prachuap Khiri Khan 26.4 0.5 0.0 -45.4 0.0 -45.4

Chumphon 26.1 0.1 2.3 -94.4 2.3 -94.4

Surat Thani 25.5 -0.5 155.9 80.9 155.9 80.9

Ko Samui 26.8 -0.1 78.6 -48.2 78.6 -48.2

Nakhon Si Thammarat 25.9 -0.2 300.9 38.6 300.9 38.6

Songkhla 26.9 -0.3 396.4 269.2 396.4 269.2

Hat Yai Airport 25.6 -0.6 208.2 120.1 208.2 120.1

Pattani Airport 26.2 -0.1 362.9 268.7 362.9 268.7

Narathiwat 26.0 -0.2 539.7 346.6 539.7 346.6

Over the area 26.2 -0.1 185.9 81.3 185.9 81.3

78% 78%

Actual

Station

Monthly Current Report

Rainfall and Accumulative Rainfall

January 2023

Mean Actual

Temperature ( 
o
c) Rainfall (mm)

Since 1 January

Accumulative rainfall (mm)

NOTES 

      1)  Mean temperature is the average of daily dry-bulb temperature        

      2)  "T" is trace, rainfall amount less than 0.1 mm.                      

      3)  "blank" is incomplete data.

      4)  Temperature and rainfall are preliminary data.
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ภาพที่ 7 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
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