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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 20 - 26 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันศุกรท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันท่ี 21 - 23 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นท่ีปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตมี
กําลังออนลง แตยังคงทําใหบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศหนาวเย็นกับมี
หมอกในตอนเชา โดยอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเลก็นอย ในขณะท่ีลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือ ทําใหภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาว
เย็นอยางตอเน่ือง สวนในชวงวันท่ี 24 - 26 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหมจากประเทศจีนจะแผเสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง กับมีลมแรง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิ
จะลดลง    2 – 4 องศาเซลเซียส สวนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส                                  
สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงปกคลมุบรเิวณอาวไทยและภาคใต ตลอดชวง สงผลใหบริเวณภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง 
สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยจะมีกําลังแรงข้ึน โดยบริเวณอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 2 -3 เมตร บริเวณท่ีมี
ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ตลอดชวง 

คําเตือน  ระยะน้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ และดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง 
เพ่ือปองกันการเจ็บปวย สําหรับสภาพอากาศท่ีแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันการเกิดอัคคีภัยไวดวย สวนภาคใตจะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทําใหเกิดนํ้า
ทวมฉับพลันและนํ้าปาไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสยีหายจากสภาวะดังกลาว อน่ึง บริเวณอาวไทยจะมีคลื่นลมแรง เกษตรกร
ท่ีอาศัยอยูบริเวณชายฝงควรระวังคลืน่ลมแรงท่ีซัดเขาฝง สําหรับชาวเรอืควรเพ่ิมความระมดัระวังในการเดินเรอื และเรือเล็กบริเวณอาวไทยตอนลางควรงด
ออกจากฝง  

 คําแนะนําสาํหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา ตลอดชวง โดยในชวงวันท่ี 20 – 21 และ 25 – 26 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 11 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  26 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด 

กับมีนํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุด 2 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 55 - 

65 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. 

- ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอและรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือปองกันการ

เจ็บปวย โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมี

นํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี เกษตรกรควรระวังและปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าควรลด

ปริมาณอาหาร เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีลดลงจะทําใหสัตวนํ้ากินอาหารไดนอยลง อาหารท่ีเหลือจะทําใหนํ้าเนาเสีย สงผลใหสัตวนํ้า

ออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากน้ีควรใหอาหารสัตวนํ้าในชวงสายหรือชวงท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนจะทําใหสัตวนํ้ากินอาหารไดมาก

ข้ึนการเจริญเติบโตดีข้ึน สวนสภาพอากาศท่ีแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันการเกิดอัคคีภัยและไฟปา โดยทําแนวกันไฟ

รอบพ้ืนท่ีการเกษตรและอาคารบานเรือนตลอดจนโรงเรอืนเลี้ยงสัตว รวมท้ังหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจําเปนตองติดไฟ

ควรดับใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน   
ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา ตลอดชวง โดยในชวงวันท่ี 24 - 26 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส กับมีลม

แรง อุณหภูมิต่ําสุด 9 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  26 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ

ต่ําสุด 5 – 12 องศาเซลเซียส ในชวงวันท่ี 20 - 23 ม.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 24 - 

25 ม.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 55 - 65 %  ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. 

- ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น สวนบริเวณเทือกเขาและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเอง

และสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ และรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สําหรับเกษตรกรท่ีจุดไฟ เพ่ือใหความอบอุน

แกตนเอง หากใชงานเสร็จแลวควรดับใหสนิททุกครั้ง เพ่ือปองกันไฟลุกลามจนเปนอัคคีภัย เน่ืองจากปริมาณและการกระจาย

ของฝนมีนอย เกษตรกรท่ีปลูกพืชในระยะน้ีควรเลือกปลูกพืชท่ีอายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชนํ้านอย เชน พืชตระกูลถ่ัวและพืชผกั 

บางชนิด เพ่ือลดความเสี่ยงตอการขาดแคลนนํ้าของพืชในระยะเจริญเติบโตและระยะผลิดอกออกผล สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวไมควร

ปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในท่ีโลงแจงตอนกลางคืน เพราะอาจทําใหสัตวท่ีไมแข็งแรงหนาวเย็นและตายได 



กลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา ตลอดชวง โดยในชวงวันท่ี 25 - 26 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด     

16 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความช้ืน

สัมพัทธ 50 - 60 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.  

- ระยะน้ีจะมีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สําหรับสภาพอากาศท่ีแหง 

เกษตรกรควรระวังและปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยทําแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ีการเกษตรและอาคารบานเรือนตลอดจนโรงเรือน

เลี้ยงสัตว รวมท้ังหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจําเปนตองจุดไฟควรดับใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน สําหรับพ้ืนท่ีการเกษตร

ท่ีอยูนอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรใชนํ้าอยางประหยัดโดยใหนํ้าพืชแบบมีประสิทธิภาพ และวางแผนการใชนํ้าท่ีเก็บกักไว

ใหเหมาะสม เพ่ือจะไดมีนํ้าใชทางดานการเกษตรในชวงแลง ระยะน้ีอากาศแหง เกษตรกรท่ีปลูกกลวยไมในโรงเรือนควรทําท่ี

กําบังลมใหกับกลวยไม เพ่ือปองกันลมโกรกโรงเรือนทําใหความช้ืนลดลง รวมท้ังระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืช

จําพวกปากดูด เชน เพลี้ยและไรตางๆ ซึ่งจะดูดกินนํ้าเลี้ยงจากพืชทําใหดอกสีซีดจาง ผลผลิตดอยคุณภาพ 
ตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา ตลอดชวง โดยในวันท่ี 25 - 26 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีในชวงวันท่ี 

23 – 24 ม.ค. มีฝนเล็กนอยบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 32 องศาเซลเซียส                       

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ความช้ืนสัมพัทธ    

50 - 60 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 8 ชม. 

- ระยะน้ีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สําหรับมะมวงท่ีอยูในระยะ    

ออกดอก เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคราดํา โดยฉีดนํ้าบริเวณทรงพุม แตไมควรฉีดนํ้าแรงเกินไป เพราะจะทําใหดอกชํ้า

การติดผลลดลงได นอกจากน้ีควรใชนํ้าอยางประหยัด และวางแผนการใชนํ้าใหเหมาะสม เพ่ือจะไดมีนํ้าใชทางดานการเกษตร

ในชวงแลง สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าควรดูแลสภาพนํ้าใหเหมาะสมกับชนิดของสัตวนํ้าท่ีเลี้ยงรวมท้ังดูแลจํานวนสัตวนํ้าใหเหมาะสม

กับปริมาณนํ้าท่ีมีอยู หากปริมาณนํ้ามีนอยจะทําใหสัตวนํ้าอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวนํ้าออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับ

สภาพอากาศท่ีแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยทําแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ีการเกษตรและอาคารบานเรือน

ตลอดจนโรงเรือนเลี้ยงสัตว และหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจําเปนตองจุดไฟควรดับใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน  
ใต ฝงตะวันออก ทางตอนบนของภาค อากาศเย็นในตอนเชา โดยในชวงวันท่ี 24 - 26 ม.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20 ของพ้ืนท่ี 

ทางตอนลางของภาค มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักบางแหง โดยในชวงวันท่ี 20 – 21 และ 25 - 26 ม.ค.      

มีฝนตกหนักมาก ในชวงวันท่ี 21 - 26 ม.ค. ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีข้ึนมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเล        

มีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 

33 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 - 85 %  ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. 

ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ีกับมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศา

เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 70 – 80 %   

- ระยะน้ีทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรดูแลรกัษาสุขภาพใหแข็งแรง สําหรับทางตอนบนของภาค
ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บนํ้าเอาไว เพ่ือจะไดมีนํ้าใชทางดานการเกษตรในชวงแลง สําหรับ
ไมผลท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตไปแลว เกษตรกรควรตัดแตงก่ิงและข้ัวผลแลวทาแผลรอยตดัดวยสารปองกันเช้ือรา และใสปุยเพ่ือบํารุง
ตนทําใหตนฟนตัวไดเร็วเพ่ือใหตนมีเวลาฟกตัวไดนานข้ึน รวมท้ังควรเก็บกวาดเปลือกผลไมและผลท่ีเนาเสียรวงหลนไปกําจัด
นอกบริเวณสวนโดยเผาหรือฝงใหลึก เพ่ือไมใหเปนแหลงสะสมของโรคและศัตรูพืช สําหรับทางตอนลางของภาคดินและอากาศ
ยังคงมีความช้ืนสงู เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา เชน โรคใบยางรวงในยางพารา โรครากเนาโคนเนา
ในไมผล และโรคราสีชมพูในไมผลและยางพารา เปนตน อน่ึง ระยะน้ีคลื่นลมบริเวณอาวไทยจะมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 
เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร เกษตรกรท่ีอาศัยอยูบรเิวณชายฝงควรระวังคลืน่ลมแรงท่ีซัดเขาฝง สวนชาวเรือ
และชาวประมงควรเพ่ิมความระมัดระวังในการเดินเรอืและเรือเล็กบริเวณอาวไทยตอนลางควรงดออกจากฝง  
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ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันท่ีผานมา  
 ระหวางวันที่ 13 - 19 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ประกอบ

กับลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกในระยะตนชวง โดยมีบริเวณ

ความกดอากาศสูงกําลังแรงระลอกใหมไดแผลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 15-16 ม.ค. จากนั้นไดแผลงมาปกคลุม

ประเทศไทย นอกจากนี้มีลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือในวนัสุดทายของชวง ลักษณะดังกลาวทาํใหบริเวณภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาว สวนภาคอ่ืนๆ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยประเทศไทยตอนบนมีฝนบาง

พื้นที่ในระยะคร่ึงแรกของชวง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังออนพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตในระยะตนชวง จากนั้นในระยะ

คร่ึงหลังของชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย และภาคใต ทําใหภาคใตยังคงมีฝนตกตลอดชวง 

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในระยะตนและกลางชวง จากนั้นอุณหภูมิเพิ่มข้ึนแตยังคงมีอากาศ

หนาวบางพื้นที่ สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด นอกจากนี้มีรายงานน้ําคางแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหม     

ในวันที่ 13 ม.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดชวง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะคร่ึงแรก

ของชวง จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนปานกลางบริเวณ

จังหวัดเลยในวันที่ 15 ม.ค. ภาคกลาง มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะคร่ึงแรกของชวง จากนั้นมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาว      

บางพื้นที่ในวันที่ 16 ม.ค. ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดชวง โดยมีฝนรอยละ 5 ของพื้นที่ในระยะตนชวง ภาคใตฝง

ตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นทีส่วนมากทางตอนบนของภาคจากนั้นมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝนรอยละ 5-45 ของพื้นที่ตลอดชวง 

กับมีฝนหนักบางแหงในวันสุดทายของชวง ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของชวง โดยมีฝนรอยละ 25-60 

ของพื้นที่ในวันที่ 13, 14 และ 18 ม.ค. กับมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ในบางวัน และมีฝนหนักบางแหงในวันแรกของชวง 

ชวงที่ผานมาภาคใตมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัด สงขลา และสตูล  โดยวัดปริมาณฝนสูงสุด ได 87.2 มม. ที่ กกษ.คอหงส             

อ.หาดใหญ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 

 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 8.0 º ซ. ที่ อ.อุมผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 

 (1.8 º ซ. ที่ ก่ิวแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 17 ม.ค.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.2 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 

 (8.0 º ซ. ที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 16-18 ม.ค. 

ภาคกลาง 15.2 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 

ภาคตะวันออก 18.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สระแกว เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 

ภาคใต 17.0 º ซ. ที่ กกษ.สุราษฎรธานี อ.กาญจนดษิฐ จ.สุราษฎรธาน ี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 

กรุงเทพมหานคร 21.5 º ซ. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา  เขตบางนา เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 
   

หมายเหต ุ
เกณฑปริมาณฝน ฝนเล็กนอย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก   ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได (มิลลิเมตร)  0.1-10.0   10.1-35.0 35.1- 90.0       มากกวา 90.0  
เกณฑอากาศหนาว  อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด  
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)  16.0-22.9   8.0-15.9 ต่ํากกวา 8.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร 

  
 

สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร  
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 

3 

 



พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 20 – 26 มกราคม 2566

ฉบับที่ 9/66

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธฝนฟาคะนอง คลื่นลม

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 50-60 %

ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม.

ความช้ืนสัมพัทธ 50-60 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 70-85 %

ระยะนี้ประเทศไทยตอนบน
อากาศหนาวเย็น ภาคใต้ฝนตกหนัก  
อ่าวไทย คล่ืนแรง เรือเล็กอ่าวไทย
ตอนล่างงดออกจากฝ่ัง

1-2
เมตร  

2-3 เมตร  

ต่ําสุด 11-20 °ซ.
สูงสุด 26-32 °ซ.

ต่ําสุด 9-18 °ซ.
สูงสุด 26-32 °ซ.

ต่ําสุด 16-21 °ซ.
สูงสุด 26-32 °ซ.

ต่ําสุด 16-23 °ซ.
สูงสุด 29-33 °ซ.

ต่ําสุด 19-25 °
ซ.

สูงสุด 29-34 °ซ.

1-2
เมตร  

ควร! ใหค้วามอบอุน่ควร! ใหค้วามอบอุน่

ระวงั! โรคเชือ้รา ควร! เพิม่ความระวงั

ควร! ใหน้ํ้ามปีระสทิธภิาพควร! กําบังลม ควร! ดแูลสภาพน้ําใหเ้หมาะสม

ควร! รักษาสขุภาพ

ระวงั! ความเสยีหาย

ระวงั! ราดํา

ระวงั! อัคคภัีย
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