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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 19 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันท่ี 20 - 23 ธ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงท่ีปกคลมุประเทศไทยตอนบนมีกําลัง
ออนลง แตยังคงทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา สวนในชวงวันท่ี 24 – 25 ธ.ค. 65  บริเวณความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ลักษณะเชนน้ีจะทําใหประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิ
ลดลงเล็กนอยและยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว สําหรับในชวงวันท่ี 19 - 20 ธ.ค. 65 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังแรง 
ทําใหภาคใตมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรง โดยอาวไทยมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ทะเลอันดามัน
หางฝงมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 4 เมตร สวนในชวงวันท่ี 21 - 25 ธ.ค. 65 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุม
อาวไทยและภาคใตเริ่มมีกําลังออนลง ทําใหภาคใตมีฝนลดลง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังออนลง 
คําเตือน  ระยะน้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพและใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สวนเกษตรกร  
ผูเลี้ยงสัตวควรเพ่ิมดวงไฟในโรงเรือนเพ่ือใหความอบอุนแกสัตวเลี้ยง สวนบริเวณภาคใตตอนลางมีฝนตกตอเน่ืองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง 
เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะนํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าปาไหลหลาก อน่ึง ในชวงวันท่ี 19 – 20 ธ.ค. บริเวณอาวไทยและ
ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยควร
เดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝง 

 คําแนะนําสาํหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ ในชวงวันท่ี 19 – 21 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 10 – 16 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25 – 29 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 4 - 10 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 22 – 25 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเชา โดยมีฝน
เล็กนอยทางดานตอนบนของภาค ในชวงวันท่ี 24 -25 ธ.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 32 องศา
เซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีนํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุด 5 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียง
เหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น สวนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยาง
เพียงพอ นอกจากน้ีควรผูกยึดและค้ํายันก่ิงและลําตนของไมผลใหมั่นคงแข็งแรงเพ่ือปองกันก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลม
แรง สําหรับบริเวณยอดดอยอาจเกิดนํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี เกษตรกรควรระวังความเสียหายท่ีจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร 
โดยคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชดวยวัสดุสีเขมเพ่ือลดการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษา
อุณหภูมิดิน นอกจากน้ีควรระวังอัคคีภัยและไฟปา โดยทําแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ีการเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟในแปลงปลูก
พืช โดยเฉพาะสวนยางพารา หากมีความจําเปนตองจุดไฟควรดับใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน 

ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

ในชวงวันท่ี 20 – 25 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยอุณหภูมิลดลงเล็กนอย อุณหภูมิต่ําสุด 8 – 16 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  25 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 4 - 10 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 50-60 %  ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น สวนบริเวณเทือกเขาและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเอง
อยางเพียงพอและดูแลสุขภาพใหแข็งแรง สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือ
ปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย สวนพ้ืนท่ีซึ่งมีลมแรง เกษตรกรควรทําแผงกําบังลมหนาวปองกันลม
โกรกโรงเรือนและควรเพ่ิมดวงไฟในโรงเรือนเพ่ือใหความอบอุนแกสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ สวนสภาพอากาศท่ีแหงทําใหนํ้า
ระเหยมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน 
เพ่ือลดการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน 

กลาง ในชวงวันท่ี 20 – 23 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28– 32 องศา
เซลเซียส สวนในชวงวันท่ี 24 – 25 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเชา โดยอุณหภูมิลดลงเล็กนอย อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 20 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 50-60 % ความ
ยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.  
- ระยะน้ีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวควรควบคุม
อุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วรวมท้ังควรทําแผงกําบังลมหนาวปองกันลมโกรกโรงเรือนและควรเพ่ิมดวงไฟ
ในโรงเรือนเพ่ือใหความอบอุนแกสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ สวนสภาพอากาศท่ีแหงทําใหนํ้าระเหยมาก เกษตรกรควรคลุมดิน
บริเวณแปลงปลูกดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดอัตราการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าควรระวัง
และปองกันความเสียหายท่ีเกิดจากสภาพนํ้าเปลี่ยน รวมท้ังควรลดปริมาณอาหารเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีลดลงทําใหสัตวนํ้ากิน
อาหารไดนอย อาหารท่ีเหลือจะทําใหนํ้าเนาเสีย สัตวนํ้าท่ีอาศัยอยูจะออนแอและเปนโรคไดงาย 



ตะวันออก ในชวงวันท่ี 20 - 23 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1– 2 เมตร หางฝงคลื่นสูง 2 - 3 เมตร สวนในชวง
วันท่ี 24 – 25 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเชา โดยอุณหภูมิลดลงเล็กนอย อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 
32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ความช้ืนสัมพัทธ 50-60 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะน้ีมีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สวนเกษตรท่ีเลี้ยงสัตวควร
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย 
นอกจากน้ีควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัดกิน 
สวนท่ีออนของพืช เชน ใบออนและยอดออนทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ นอกจากน้ี
เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพ่ือลดอัตรา
การระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน 

ใต ฝงตะวันออก  ในชวงวันท่ี 19 – 20 ธ.ค. ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 18 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 28 – 31 องศาเซลเซียส สวนตอนลางของภาคมีฝนฟาคะนองรอยละ 60 - 80 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง 
ในวันท่ี 19 ธ.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
20 - 45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 4 เมตร ในชวงวันท่ี 21 – 25 ธ.ค. มีฝนฟา
คะนองรอยละ 30 – 40 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมี
ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ความช้ืนสัมพัทธ 80-90 %  ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม. 
ฝงตะวันตก ในชวงวันท่ี 19 – 20 ธ.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 – 60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหงทางตอนลางของภาค ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร หางฝงคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่น
สูงมากกวา 4 เมตร สวนในชวงวันท่ี 21 - 25 ธ.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20 – 40 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 
30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 
33 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-90 %   
- ระยะน้ีทางตอนลางของภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจาก
สภาวะนํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าปาไหลหลาก รวมท้ังควรผูกยึดและค้ํายันก่ิงของไมผลใหมั่นคงแข็งแรงเพ่ือปองกันก่ิงฉีกหักและ
ตนโคนลมเมื่อมีลมแรง สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในท่ีช้ืนแฉะเปนเวลานาน โดยอพยพสัตวเลี้ยงไปอยูในพ้ืนท่ี
สูงนํ้าทวมไมถึงและจัดเตรียมระบบ นอกจากน้ีเกษตรกรควรระวังโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราในพืชสวน โดยเฉพาะโรครากเนาโคน
เนาในไมผล โรคหนากรีดยางและโรคใบยางรวงในยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ และโรคราสีชมพูในไมผล เปนตน สําหรับ
พ้ืนท่ีการเกษตรซึ่งเปนท่ีลุม เกษตรกรไมควรปลอยใหนํ้าขังในแปลงปลูกและโคนตนพืชนาน เพราะจะทําใหรากพืชขาดอากาศ 
ตนพืชตายได อน่ึง ในระยะน้ีบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือดวยความระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง สวนเรอืเล็กควรงดออกจากฝง รวมถึงระวังอันตรายจากคลื่นท่ีซัดเขาหาฝงไวดวย 

NT 
ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันท่ีผานมา  
 ระหวางวันท่ี 12 - 18 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเกือบตลอดสัปดาห โดยบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงอีกระลอกหน่ึงไดแผเสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาวในระยะปลายสัปดาห 
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังคอนขางแรงท่ีพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันมีกําลังแรงข้ึนในระยะปลายสัปดาห  
ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นท่ัวไป กับมีอากาศหนาวหลายพ้ืนท่ีบริเวณภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
สําหรับภาคใตมีฝนตกตลอดสัปดาห สวนมากทางฝงตะวันออกของภาค โดยเฉพาะในระยะปลายสัปดาหมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ีและมี
รายงานนํ้าทวมในบางพ้ืนท่ี 

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นท่ัวไปตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวหลายพ้ืนท่ีสวนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขา
และยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีฝนเล็กนอยบางพ้ืนท่ีในวันแรกของสัปดาห ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นท่ัวไปตลอด
สัปดาห กับมีอากาศหนาวหลายพ้ืนท่ีเกือบตลอดสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว นอกจากน้ีมีรายงานนํ้าคางแข็ง
บริเวณจังหวัดเลยในวันท่ี 16 ธ.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอํานาจเจริญในวันท่ี 17 ธ.ค. ภาคกลาง มีอากาศเย็นท่ัวไปเกือบ
ตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวบางพ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในวันท่ี 15-16 ธ.ค. ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นท่ัวไปเกือบตลอดสัปดาห กับ
มีอากาศหนาวบางพ้ืนท่ีของจังหวัดฉะเชิงเทราในวันท่ี 14 ธ.ค. นอกจากน้ีมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันท่ี 17 ธ.ค. 
จังหวัดชลบุรีและจันทบุรีในวันท่ี 18 ธ.ค. ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพ้ืนท่ีสวนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนตั้งแตจังหวัด
ชุมพรลงไปรอยละ 50-80 ของพ้ืนท่ีกับฝนหนักบางพ้ืนท่ีเกือบตลอดสัปดาห โดยเฉพาะในระยะปลายสัปดาหมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ี 
โดยมีรายงานนํ้าทวมบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาสในวันท่ี 12, 13, 14, 15 และ 18 ธ.ค. และจังหวัดสุราษฎรธานี
และนครศรีธรรมราชในวันท่ี 18 ธ.ค. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปตตานีในวันท่ี 17 ธ.ค. จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา ยะลา และ
นครศรีธรรมราชในวันท่ี 18 ธ.ค. ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีในระยะกลางและปลายสัปดาห โดยมีฝนมากกวารอยละ 75 ของ
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พ้ืนท่ีในวันแรกและในระยะปลายสัปดาห สวนวันอ่ืน ๆ มีฝนเล็กนอยบางพ้ืนท่ี โดยมีรายงานฝนหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ีในชวงปลายสัปดาห 
นอกจากน้ีมีรายงานนํ้าทวมบริเวณจังหวัดตรังและสตูลในวันท่ี 18 ธ.ค. 

สัปดาหท่ีผานมาภาคใตมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรธีรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตลู สวนจังหวัดท่ีมี  
ฝนตกหนัก ไดแก สุราษฎรธานี และกระบ่ี โดยวัดปริมาณฝนสูงสุดได 658.8 มม. ท่ี อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันท่ี 18 ธ.ค. 65 

สําหรับบริเวณท่ีมีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

ภาคเหนือ 11.1 º ซ. ท่ี อ.อุมผาง   จ.ตาก เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. 
 5.2 º ซ. ท่ี ก่ิวแมปานดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.8 º ซ. ท่ี กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 
 8.0 º ซ. 

และ 
และ 
และ 

ท่ี 
ท่ี 
ท่ี 
ท่ี 

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อ.ภูเรือ 
อุทยานแหงชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง 
อุทยานแหงชาติภูเรือ อ.ภูเรือ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย อ.ภูเรือ 

จ.เลย 
จ.เลย 
จ.เลย 
จ.เลย 

เม่ือวันท่ี 
เม่ือวันท่ี 
เม่ือวันท่ี 
เม่ือวันท่ี 

14-15 
16 
15 
15 

ธ.ค. 
ธ.ค. 
ธ.ค. 
ธ.ค. 

ภาคกลาง 15.7 º ซ. 
และ 

ท่ี 
ท่ี 

อ.เมืองนครสวรรค 
อ.ทองผาภูมิ    

จ.นครสวรรค 
จ.กาญจนบุรี    

เม่ือวันท่ี 
เม่ือวันท่ี 

15 
15 

ธ.ค. 
ธ.ค. 

ภาคตะวันออก 15.7 º ซ. ท่ี กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค. 
ภาคใต 17.0 º ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ     เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 
กรุงเทพมหานคร 19.6 º ซ. ท่ี กรมอุตนิุยมวิทยา เขตบางนา เม่ือวันท่ี     15 ธ.ค. 

หมายเหตุ 
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 ตํ่ากวา 8.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร     
 
 
 
 
    สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร  

    กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
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ฮ

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 
02-366-9336

ฝนฟา้คะนอง คลืนอุณหภูมิ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2565  

ความชืน้สมัพัทธ ์50-60 %  ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์50-60 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์50-60 %  ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความชื้นสมัพัทธ์ 80-90 %             
ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์50-60 %  ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.

2- 4 เมตร 
ตํ่าสุด 18 – 25 °C

สูงสุด 26 – 33  °C

ตํ่าสุด 10 – 21 °C
สูงสุด 25 – 32 °C

ตํ่าสุด 16 – 21 °C
สูงสุด 27 – 32 °C

1 - 4 เมตร 

ฉบับที่ 151/65

ลมแรง

ตํ่าสุด 16 – 22 °C
สูงสุด 26 – 32 °C

ตํ่าสุด 8 – 16 °C
สูงสุด 25 – 30 °C

ควรคลุมดิน

ประเทศไทยตอนบน อากาศเย็น - หนาว  ยอดดอยมี  นํ้าค้างแข็ง
ภาคใต้ตอนล่าง

ลดปริมาณอาหารลง

สภาพอากาศหนาวเย็น

ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน

ควรคลุมดิน

เตือน น้ําท่วม/น้ําป่าเตือน คล่ืนลมแรง ลดปริมาณอาหารลง

ระวัง น้ําค้างแข็ง

1 – 3 เมตร 
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