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แผนที่อากาศ 22 ม.ค.64



ภาพถ่ายดาวเทียม 22 ม.ค.64



พยากรณ์อากาศประจ้าวัน
ประจ้าวันที่ 22 มกราคม 2564

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า 
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก้าลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

ท้าให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิสูงขึ น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับ
มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื นที่ ส้าหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว
ถึงหนาวจัด กับมีน ้าค้างแข็งบางพื นที่

ภาคเหนือ 
อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ น 1-2 องศาเซลเซียส
อุณหภูมติ่้าสุด 12-15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน ้าค้างแข็งบางแห่ง
อุณหภูมติ่้าสุด 3-12 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.



พยากรณ์อากาศ 24 ชม.ข้างหน้า



พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า



พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย
ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีก้าลังอ่อน

ลง ท้าให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนา
ในบางพื นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 26 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่
ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 21–24 ม.ค.64 ขอให้ประชาชนบริเวรประเทศไทยตอนบนระมัดระวังใน
การสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาใว้ด้วย
ภาคเหนือ 

อากาศเย็นถึงหนาว ตลอดช่วง กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื นที่
อุณหภูมิจะสูงขึ น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่้าสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่้าสุด 5-12 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.



พยากรณ์อากาศภาคเหนือ 7 วันข้างหน้า



การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน
เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564
ออกประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563

เดือนมกราคม มีอากาศหนาวเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง ที่ปกคลุมประเทศไทยตลอด
เดือน โดยอุณหภูมิส่วนใหญ่ของประเทศจะลดลงต่้าสุดในเดือนนี  และมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ 
เดือนกุมภาพันธ์ ปกติอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุม
ประเทศไทย เริ่มอ่อนก้าลังลง สภาพอากาศทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า 
ยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื นที่ 
ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของเดือน จากนั นอุณหภูมิเริ่ม สูงขึ น เนื่องจาก ลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนเริ่มพัด
เข้าปกคลุมแทนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน
ตั งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไป
เดือนมีนาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง และมีอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน โดยเฉพาะบริเวณประเทศ
ไทยตอนบน แต่ในบางช่วงอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปก
คลุมประเทศไทย ท้าให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน พายุฤดูร้อนมักเกิดใน
ช่วงเวลาสั นๆ เป็นบริเวณแคบ แต่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ นฉับพลัน และมีความรุนแรงถึงขั นท้าความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้



การคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย – ต่้าสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเดือนมกราคม ในคาบ 30 ปี ( 2524-2553)





แผนที่แสดงอุณหภูมิต่้าสุดเดือนมกราคม ในคาบ 30 ปี ( 2524-2553)





แผนที่แสดงปริมาณน ้าฝนเดือนมกราคม ในคาบ 30 ปี ( 2524-2553)





สถิติประเทศไทย อุณหภูมิต่้าที่สุดในช่วงฤดูหนาวกว่า 66 ปี ในช่วง พ.ศ. 2494 – 2559 ช่วงเดือนพฤศจิกายน- มกราคม





1.กายวิภาคของ หญิง VS ชาย
เมื่อศึกษาให้ลึกลงไปจากผลงานวิจัยที่บอกว่าผู้ชายสามารถทนหนาวได้มากกว่าผู้หญิง

2. ไขมันช่วยได้..จริงหรอ?
เพราะไขมันเป็นเสมอืนฉนวนกันความหนาวมากกว่าคนท่ีผอมบาง

3. ดื่มน ้าน้อยไปหรือเปล่า ?
ควรดื่มน ้าหรือจิบน ้าขิง น ้าตะไคร้อุ่นๆ ที่มีช่วยให้เลือดไปหล่อเลี ยงทีผ่ิวหนังและปรับอุณหภูมริ่างกายให้อุ่นขึ นได้

4. อายุท่ีแตกต่าง
ช่วงอายุที่แตกต่างกันทนความหนาวได้ไม่เท่ากัน เพราะระบบฮอร์โมนในร่างกายได้เปลี่ยนแปลงไป 

5.การกินก็ดูมีผล
อาหารที่ควรกิน เพียงแค่เพ่ิมข้าวกล้อง ข้าวโพด ผักโขม ผักตังกุย กล้วย ผักสด เมล็ดธัญพืช และผลไม้แห้ง ใบโหระพาสด 
วิตามินบี 12 และธาตุเหล็ก

6.ย่ิงเครียดยิ่งหนาว
เคร่งเครียดกับการท้างาน หรือมีความวิตกในเรื่องใดก็ตาม ร่างกายของเราจะลดประสิทธิภาพในการหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย
โดยที่ไม่รู้ตัว จึงอาจท้าให้อยู่ๆ คุณก็กลายเป็นคนขี หนาวขึ นมาได้



http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=36t จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื นท่ีต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=36t


http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=36t จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื นท่ีต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=36t


http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=36t จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื นท่ีต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื นท่ีภาคเหนือ ค่า PM 2.5

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=36t


รายงานสภาพน ้าฝน



กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือนที่สถานี สชป.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมที่สถานี สชป.1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือนสถานีอุตุล้าพูน อ.เมือง จ.ล้าพูน



กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมสถานีอุตุล้าพูน อ.เมือง จ.ล้าพูน



กราฟแสดงปริมาณฝนรายเดือนสถานี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กราฟแสดงปริมาณฝนสะสมสถานี Sw.5A อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



สภาพน ้าท่า
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กราฟแสดงปริมาณน ้าฝนรายวันแม่น ้าปิง
ที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงปริมาณน ้ารายวันแม่น ้าปิง
ที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงปริมาณน ้ารายวันแม่น ้าปิง
ที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงปริมาณน ้าท่ารายเดือนสถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงปริมาณน ้าฝนรายวันน ้ากวง
ที่สถานี P.5 สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน



กราฟแสดงปริมาณน ้ารายวันน ้ากวง
ที่สถานี P.5 สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน



กราฟแสดงปริมาณน ้ารายวันน ้ากวง
ที่สถานี P.5 สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน



กราฟแสดงปริมาณน ้าท่ารายเดือนสถานี P.5 น ้ากวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน



กราฟแสดงปริมาณน ้าฝนรายวันน ้าปาย
ที่สถานี Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กราฟแสดงปริมาณน ้ารายวันน ้าปาย
ที่สถานี Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กราฟแสดงปริมาณน ้ารายวันน ้าปาย
ที่สถานี Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่อ่องสอน



กราฟแสดงปริมาณน ้าท่ารายเดือนสถานี Sw.5A น ้าปาย บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน



กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน ้าท่ารายปี
สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและแนวโน้มน ้าท่ารายปี
สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน ้าท่ารายปี
สถานี P.5 น ้ากวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน



กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและแนวโน้มน ้าท่ารายปี
สถานี P.5 น ้ากวง สะพานท่านาง อ.เมือง จ.ล้าพูน



กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน ้าท่ารายปี
สถานี Sw.5A น ้าปาย บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กราฟแสดงค่าเฉลี่ยและแนวโน้มน ้าท่ารายปี
สถานี Sw.5A น ้าปาย บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



การบริหารจัดการน ้าของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๑



การบริหารจัดการน ้าของเขื่อนแม่งัด รอบเวรที่ ๒




