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พยากร ณ์อากาศ เพื่ อการ เกษตร  7  วั นข้ า งหน้ า  

ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันพุธที ่4 มกราคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ  ในช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะลจีนใต้ ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ประกอบกับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย และภาคใต้จะมีก าลังแรงขึ้น ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณเกาะบอร์เนียวจะ
เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่าง ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง 
ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก าลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 
9–10 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีก าลังอ่อนลง ท าให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสงูขึน้ 
แต่ยังคงท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีก าลังอ่อนลง  
ค าเตือน  ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนในช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. ขอให้ประชาชน
ในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากได้ ส าหรับชาวเรือและชาวประมง
บริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง รวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย    

 ค าแนะน าส าหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบตอ่พืช/สัตว์ 
เหนือ ในช่วงวันที่ 5–8 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 11–21 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  28–30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ าค้างแข็งบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ าสุด 3–11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–25 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 9–10 ม.ค. 66 
อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ าสุด 12–23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  30–32 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 4–12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–15 
กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา ท าให้มีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรง เกษตรกรควรให้ความ
อบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรควบคุม
อุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย 
นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากมีลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการเผาเศษวัสดุที่เหลือใช้ทาง
การเกษตร หากมีความจ าเป็นควรดับไฟให้สนิททุกคร้ังหลังเลิกใช้งาน  

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ในช่วงวันที่ 5–8 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส   โดยมีฝน
ฟ้าคะนองร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ าสุด 14–23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  
23–26 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 8–12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15–35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 66 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 
องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด 16–23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  25–29 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 10–14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–20 
กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 5–8 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา ท าให้มีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรง รวมทั้งมีฝนตกได้ใน
บางพื้นที่ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว 
เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจท าให้ผลผลิตเปียกชื้นเสียหายได้ นอกจากนี้
เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบจุดสีม่วงในหอมแดง หอมหัวใหญ่ และกระเทียม เป็นต้น 
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กลาง ในช่วงวันที่ 5–8 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 10–20 ของพื้นที่  อุณหภูมิต่ าสุด 20–23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26–28 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 9–10 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และ
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 20–23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29–31 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 
- ในช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา ท าให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง รวมทั้งมีฝนตกได้ใน
บางพื้นที่ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว
ไม่ควรตากไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจท าให้ผลผลิตเปียกชื้นเสียหาย เนื่องจากหมอกและน้ าค้างได้ นอกจากนี้ควร
ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ าค้างในพืชตระกูลแตง โรคราด าและโรคจุดด าในมะม่วง เป็นต้น   

ตะวันออก ในช่วงวันที่ 5–8 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10–30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 20–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
26–28 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 9–10 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง  1-2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 20–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29–31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนาน
แสงแดด 6-9 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา ท าให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีลมแรง รวมทั้งมีฝนตกได้ใน
บางพื้นที่ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ า ควรปรับลด
ปริมาณอาหารลง เนื่องจากในช่วงที่อากาศเย็นสัตว์น้ าจะกินอาหารได้น้อย นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิด
จากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย อน่ึง ในช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 
เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ 

ใต ้ ฝั่งตะวันออก  ในช่วงวันที่ 5–8 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ และมีฝนตก
หนักบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 7–8 ม.ค. 66 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเล
มีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 20–24 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 
29–31 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 9–10 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่าง
ของภาค ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 
เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %  ความ
ยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. 
ฝั่งตะวันตก  ในช่วงวันที่ 5–8 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมแปรปรวน 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1  เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 22–24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 9–10 ม.ค. 
66 อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 5-8 ม.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เกษตรกรควร
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากได้ รวมทั้งควรระวัง
ศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย อนึ่ง บริเวณทะเลอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กงด
ออกจากฝั่ง รวมทั้งควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 
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ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา  
 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 บริเวณประเทศไทยไม่มีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก 

 
ส าหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

ภาคเหนือ 8.8 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 
 (4.0 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2-3 ม.ค.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.8 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 
 (7.0 º ซ. ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สงูเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 
  และ ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 1,3 ม.ค. 
  และ ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 2 ม.ค.) 
ภาคกลาง 14.5 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 
ภาคตะวันออก 15.0 º ซ. ที่ กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 
ภาคใต้ 16.2 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 
กรุงเทพมหานคร 19.4 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 

หมายเหต ุ
เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก  ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)  0.1-10.0   10.1-35.0 35.1- 90.0      มากกวา่ 90.0  
เกณฑ์อากาศหนาว  อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด  
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)  16.0-22.9   8.0-15.9 ต่ ากกว่า 8.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร 

 

    ส่วนอุตุนิยมวทิยาเกษตร กองพฒันาอุตนุิยมวิทยา 

     กรมอุตุนิยมวิทยา 



ฉบับที่ 2/66

2-4 ม.
(5-8 ม.ค.)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้

ประมาณ 1 ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**********************************************

ระหว่างวันท่ี 4 – 10 มกราคม 2566

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336

อุณหภมูิ ความยาวนานแสงแดด คลื่น

เรือ เล็กงดออกจากฝั่ ง
(5-8 ม.ค.)

40-60 %
(5-8 ม.ค.)

10-40 %

ฝน

[20-25 / 28-34]        5-8 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% 

ระวัง ผลผลิตการเกษตรเสียหาย ระวัง อันตรายจากฝนที่ตกหนักเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ระวัง ผลผลิตการเกษตรเสียหายควบคุมอุณหภมูโิรงเรือน

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ลมแรง  ระวัง อัคคีภัย

ประมาณ 2 ม. 

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

อากาศเย็น ลดปริมาณอาหารลง

28-32 C

11-23 C

- % ของพ้ืนที ่   6-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 10-20% ของพ้ืนที่ 6-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 

23-29 C

14-23 C

26-31 C

20-22 C

26-31 C

20-23 C

10-20% ของพ้ืนที ่    6-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 10-30% ของพ้ืนที ่ 6-9 ชม. ความชื้นสัมพัทธ ์60-70% 


