
 ข่าวอากาศประจำถิ่น    

                             ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง        
                             กรมอุตุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

                         อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                          http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  

 ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

   “เป็นองค์กรทีท่ันสมัยในการให้บริการด้านอุตุนิยมวทิยาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชวีิตและความปลอดภยัของประชาชน”     วิสัยทัศน ์

 
เรื่อง  การคาดหมายลักษณะอากาศประจำถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

 มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค โดยมีหมอก
ในตอนเช้าและมีหมอกหนาเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ในบางวัน ส่วนบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และจะเกิดน้ำค้าง
แข็งได้ในบางช่วง นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน  
          สำหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๖ นี้ คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติ สำหรับปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่า
ปกติประมาณร้อยละ 20 
 อนึ่ง  ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ขณะเดียวกันอาจ
มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรงบางพ้ืนที่และอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย  จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน
จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

ตาราง :  สถิติอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) และอุณหภูมิต่ำท่ีสุดที่เคยวัดได้ในคาบ 70 ปี (๒๔๙๔-๒๕๖3)ในเดือนมกราคม 

สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิตำ่สุดเฉลีย่ 
(º ซ) 

อุณหภูมิตำ่ที่สดุ 
ที่เคยวัดได ้

สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิตำ่สุดเฉลีย่ 
(º ซ) 

อุณหภูมิตำ่ที่สดุ 
ที่เคยวัดได ้

(º ซ) ปี  พ.ศ. (º ซ) ปี  พ.ศ. 
หนองคาย ๑๖.๘ ๕.๒ ๒๕๑๗ ชัยภูม ิ ๑๘.๕ ๖.๓ ๒๕๐๓ 
เลย ๑๔.๙ ๐.๑ ๒๔๙๘,๒๕๑๗ ร้อยเอ็ด ๑๗.๒ ๖.๓ ๒๕๐๖ 
อุดรธาน ี ๑๖.๕ ๒.๕ ๒๔๙๘ อุบลราชธานี ๑๗.๕ ๗.๖ ๒๔๙๘ 
สกลนคร ๑๖.๓ ๐.๕ ๒๔๙๘ นครราชสีมา ๑๘.๕ ๔.๙ ๒๔๙๘ 
นครพนม ๑๖.๓ ๑.๘ ๒๔๙๘ โชคชัย (นครราชสีมา) ๑๗.๖ ๗.๒ ๒๕๑๗ 
ขอนแก่น ๑๗.๔ ๕.๗ ๒๕๐๖ สุรินทร์ ๑๘.๑ ๖.๔ ๒๕๑๐ 
มุกดาหาร ๑๖.๔ ๓.๒ ๒๕๐๖ ท่าตูม (สุรินทร)์ ๑๗.๖ ๗.๑ ๒๕๑๗ 
โกสุมพิสัย (มหาสารคาม) ๑๖.๗ ๕.๖ ๒๕๑๗ นางรอง (บุรีรัมย์) ๑๗.๕ ๙.๒ ๒๕๑๙ 
กมลาไสย (กาฬสินธุ์) ๑๗.๓ ๙.๕ ๒๕๔๘ ศรีสะเกษ ๑๘.๔ ๙.๒ ๒๕๒๗,๒๕๔๘ 

 
หมายเหตุ    ในช่วงฤดูหนาว  กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดแบ่งเกณฑ์อุณหภูมิ  โดยใช้อุณหภูมิต่ำสุดท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวัน  ดังน้ี 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 
 
 

17  ธันวาคม  ๒๕๖5 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมัยในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”      วิสยัทัศน ์

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีมี
อากาศเย็นโดยทั่วไปและอาจมีอากาศหนาวในบางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓0-๓2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตำ่สุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดข้ึนได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมิจะลดลงมากจนมีอากาศหนาว 
จึงขอให้ประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศู นย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
อุบลราชธานี 31.7 17.5 1.0 0.6 65 เหนือ 6.5 

 
หมายเหตุ- การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 

20 ธันวาคม  ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมัยในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ  ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญมี
อากาศเย็นโดยทั่วไปและอาจมีอากาศหนาวในบางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ 
                               อุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ย ๓0-๓2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัด
อำนาจเจริญ มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดข้ึนได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมจิะลดลงมากจนมีอากาศหนาว 
จึงขอให้ประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุ นิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) ใช้ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นข้อมูลอ้างอิง 
อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
31.7 17.5 1.0 0.6 65 เหนือ 6.5 

 
หมายเหตุ- การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 

 
20 ธันวาคม  ๒๕๖5 
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  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมัยในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ  ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษมี
อากาศเย็นโดยทั่วไปและอาจมีอากาศหนาวในบางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29-๓1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่าน ประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกนัอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ 
มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมิจะลดลงมากจนมีอากาศหนาว จึงขอให้
ประชาชนควรดูแลรักษาสุ ขภาพ และติดตามข่า วพยากรณ์ อากาศประจำวันจ ากศูนย์ อุตุนิ ยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็ว

เฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

ศรีสะเกษ 31.2 17.3 2.9 1.0 64 ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.3 

 
หมายเหตุ- การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 

 
20 ธันวาคม  ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมัยในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร ์ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดสุรินทร์มีอากาศ
เย็นโดยทั่วไปและอาจมีอากาศหนาวในบางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ  
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29-๓1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัดสุรินทร์ มี
ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมิจะลดลงมากจนมีอากาศหนาว จึงขอให้
ประชาชนควรดูแลรักษาสุ ขภาพ และติดตามข่าวพยากรณ์ อากาศประจำวั นจากศูนย์ อุตุนิ ยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็ว

เฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

สรุินทร ์ 31.2 18.1 5.6 0.8 65 ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.9 

 
หมายเหตุ- การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 
 
 

20 ธันวาคม  ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมัยในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์มีอากาศ
เย็นโดยทั่วไปและอาจมีอากาศหนาวในบางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29-๓1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมมีวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ มี
ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมิจะลดลงมากจนมีอากาศหนาว จึงขอให้
ประชาชนควรดู แลรักษาสุ ขภาพ และติดตามข่าวพ ยากรณ์ อากาศประจำวัน จากศูนย์ อุตุนิ ยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็ว

เฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

บุรีรัมย ์ 31.2 17.5 4.7 0.9 69 ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.8 

 
หมายเหตุ- การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถงึ   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 

 
20 ธันวาคม  ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมัยในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามี
อากาศเย็นโดยทั่วไปและอาจมีอากาศหนาวในบางวัน กับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28-๓0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัด
นครราชสีมา มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดข้ึนได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมิจะลดลงมากจนมีอากาศหนาว 
จึงขอให้ประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็ว

เฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

นครราชสมีา 30.7 18.5 8.2 1.0 64 ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.0 

 
หมายเหต-ุ การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 

 

20 ธันวาคม  ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมัยในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบรเิวณจังหวัดร้อยเอ็ด ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดรอ้ยเอ็ดมีอากาศ
หนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28-๓0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด 
มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมิจะลดลงมากจนมีอากาศหนาว จึงขอให้
ประชาชนควรดูแลรักษาสุ ขภาพ และติดตามข่าวพยาก รณ์ อากาศประจำวันจากศูนย์ อุตุนิ ยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็ว

เฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

ร้อยเอ็ด 30.3 17.2 3.6 0.9 65 ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.5 

 
หมายเหตุ- การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 

 
20 ธันวาคม  ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 

 

  



           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมัยในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดยโสธร ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดยโสธรมีอากาศ
หนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28-๓0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16-18 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัดยโสธร มี
ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมิจะลดลงมากจนมีอากาศหนาว จึงขอให้
ประชาชนควรดูแลรักษาสุ ขภ าพ และติดตามข่าวพยากรณ์ อากาศประจำวันจากศูนย์ อุ ตุนิ ยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓)  ใช้ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นข้อมูลอ้างอิง 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็วเฉลี่ย 

(กม./ชม.) 
30.3 17.2 3.6 0.9 65 ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.5 

 
หมายเหตุ- การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถึง   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 

 
20 ธันวาคม  ๒๕๖5 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
           

  คาดหมายลักษณะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง        
 กรมอตุุนิยมวิทยา                 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    

                       อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี                โทร. ๐๔๕-๒๔๔๑๘๙ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๒๐๐ 
                        http://www.ubonmet.tmd.go.th                 e-mail: forecast_ubon@metnet.tmd.go.th  
ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๖                                                                                                 ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๖ 

“เป็นองค์กรท่ีทันสมยัในการให้บริการด้านอตุุนยิมวิทยาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวติและความปลอดภยัของประชาชน”  วิสัยทัศน์ระดับภาค 

 

      เร่ือง  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดมกุดาหาร ของเดือน มกราคม ๒๕๖๖  

       มกราคม  เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงและต่อเนื่อง ทำให้บริเวณจังหวัดมุกดาหารมี
อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า นอกจากนั้นจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน    
       การคาดหมายทิศทางและความเร็วลม เป็นลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

 การคาดหมายอุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับค่าปกติ 
                               อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28-๓0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตำ่สุดเฉลี่ย 15-17 องศาเซลเซียส  
 การคาดหมายฝน ปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 
 ข้อควรระวัง ในเดือนนี้อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่ านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณจังหวัดมุกดาหาร 
มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ อนึ่ง ในเดือนนี้ในบางชวงอุณหภูมิจะลดลงมากจนมีอากาศหนาว จึงขอให้
ประชาชนควรดูแลรักษาสุ ขภาพ และติดตามข่ าวพยากรณ์ อากาศประจำวันจากศูนย์ อุตุนิ ยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กรมอุตุนิยมวิทยา  ไว้ด้วย 

 
ตารางสถิติภูมิอากาศในคาบ ๓๐ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๓) 

จังหวัด 

อุณหภูมิ (ซ) ฝน (มม.) 
ความช้ืน

สัมพัทธ์ (%) 

ลม 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ำสุดเฉลีย่ ปริมาณฝน จำนวนวัน ทิศ 
ความเร็ว

เฉลี่ย 
(กม./ชม.) 

มุกดาหาร 30.4 16.4 3.7 1.0 67 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.3 

 
หมายเหตุ- การพิจารณาสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวจะใช้  อุณหภูมิต่ำสุด  ท่ีตรวจวัดได้ในตอนเช้าของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง   น้อยกว่า  ๘.๐  องศาเซลเซียส 
  อากาศหนาว หมายถงึ   ๘.๐-๑๕.๙  องศาเซลเซียส 
  อากาศเย็น หมายถึง   ๑๖.๐-๒๒.๙  องศาเซลเซยีส 
 
 

20 ธันวาคม  ๒๕๖5 

 

  


