
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

     

 
 
     
 

 
                                                    

ฉบับที่ 153/2565 

 

 

พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 23 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันศุกร 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงอีกระลอกหนึ่ง    

จากประเทศจีนจะแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ลักษณะเชนนี้จะทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว 

โดยอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือ ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนเล็กนอย

บางแหง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังแรงข้ึน ทําใหคลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกําลังคอนขางแรง 

โดยอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร สวนอาวไทยตอนบนและหางฝงบริเวณทะเล      

อันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 27 – 29 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศ

สูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตมีกําลังออนลง ลักษณะเชนนี้จะทําใหประเทศไทย

ตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึน แตยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนยังคงปกคลุมภาคเหนือ ทําให

บริเวณดังกลาวยังคงมีฝนเล็กนอยบางแหง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกําลังปานกลาง ทําใหบริเวณ

อาวไทยตอนบนและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนอาวไทยตอนลาง ทะเลมี

คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร 

คําเตือน ในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะลดลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อ

ปองกันการเจ็บปวย รวมทั้งระวังอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแหงและลมแรง สําหรับระยะนี้บริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันจะมี

คลื่นลมแรง เกษตรกรที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงของภาคใตฝงตะวันออกควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงทีซ่ดั

เขาหาฝง สวนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. เรือเล็กในบริเวณอาวไทย

ตอนลางควรงดออกจากฝง  

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 24 – 26  ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กนอยบางแหง           

ทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 13 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย   

อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําคางแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 5 - 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 

10 – 20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 27 – 29 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิจะสูงข้ึน 2 - 3 องศา

เซลเซียส โดยมีฝนเล็กนอยบางแหงทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 15 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  28 – 32 

องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว กับมีน้ําคางแข็งบางพื้นที่  อุณหภูมิต่ําสุด 8 – 14 องศาเซลเซียส                        

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอย

จะมีน้ําคางแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร และควรคลุมดินดวย

วัสดุสีเขม เพื่อรักษาอุณหภูมิดินและสงวนความชื้นภายในดิน สวนผูที่เลี้ยงสัตวควรสํารวจและดูแลแผงกําบังลมหนาวใหอยู

ในสภาพใชงานไดตามปกติ โดยเฉพาะสัตวที่ยังเล็กควรเพิ่มดวงไฟในโรงเรือนเพื่อใหความอบอุน รวมทั้งไมควรปลอยใหสัตว

เลี้ยงอยูในที่โลงแจงตอนกลางคืน เพราะจะทําใหสัตวที่ไมแข็งแรงตายได สวนไมผลที่ออกดอกในชวงฤดูหนาว เชน ลําไย

และลิ้นจี่ เปนตน เกษตรกรควรกําจัดวัชพืชบริเวณโคนตนใหโลงเตียน และงดใหน้ํารอจนเห็นดอกชัดเจนจึงคอยใหน้ํา โดย

ให   ในปริมาณที่นอยกอนแลวคอยเพิ่มปริมาณข้ึน อนึ่ง ระยะนี้อากาศแหง เกษตรกรควรทําแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร        

เพื่อปองกันอัคคีภัยและไฟปา 

 

 



 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 13 – 17 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  25 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 7 - 12 องศา

เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 27 – 29 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอก

บางในตอนเชา อุณหภูมิจะสูงข้ึน 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 15 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  27 – 31 

องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 9 - 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 

กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในชวงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ และรักษาสุขภาพใหแข็งแรง      

เพื่อปองกันการเจ็บปวย ผูที่เลี้ยงสัตวน้ําควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทําใหสัตวน้ํากินอาหารได

นอยลง อาหารที่เหลือจะทําใหน้ําเนาเสีย สัตวน้ําที่อาศัยอยูจะออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ควรคลุมดิน

บริเวณแปลงปลูกพืชและโคนตนพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพื่อลด

อัตราการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน สวนเกษตรกรที่ติดไฟเพื่อใหความ

อบอุนแกตนเองและสัตวเลี้ยงควรระวังและปองกันอัคคีภัยไวดวย 

กลาง ในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเชา และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 20 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. สวน

ในชวงวันที่ 27 – 29 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา อุณหภูมิจะสูงข้ึน 2 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 

18 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28– 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.  

ความชื้นสัมพัทธ 55-65 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย ชวงนี้ปริมาณและการ

กระจายของฝนมีนอย เกษตรกรควรใหน้ําแกพืชที่ปลูกอยางเหมาะสม หากไดรับน้ําไมเพียงพอจะทําใหพืชชะงักการ

เจริญเติบโตผลผลิตลดลงและดอยคุณภาพ หากขาดน้ําจะทําใหตนพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง สําหรับฝนที่ตกไม

สม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน ในพืชไร ไมผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกลาว

จะกัดกินสวนที่ออนของพืชทําใหตนพืชเสียหายได อนึ่ง พื้นที่การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรวางแผนการ

ใชน้ําที่เก็บกักไวใหเหมาะสม เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงแลง 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. อากาศเย็นในตอนเชา และอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 21 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 27 - 29 ธ.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา 

อุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 18 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส     

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

สัมพัทธ 55-65 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ในชวงนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวย สําหรับไมผลที่ออก

ดอกในชวงฤดูหนาว โดยเฉพาะทุเรียน เกษตรกรควรงดใหน้ํารอจนเห็นดอกชัดเจนแลวจึงคอยใหน้ําโดยใหในปริมาณนอย

กอนแลวคอยเพิ่มปริมาณข้ึน รวมทั้งควรระวังและปองกันศัตรูพืชจําพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินสวนที่ออนของพืชทําใหผลผลิต

ลดลงและดอยคุณภาพ อนึ่ง ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย เกษตรกรควรใชน้ําที่เก็บกักไวอยางประหยัดและ

วางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงแลง สําหรับบริเวณอาวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง  
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ใต ฝงตะวันออก ระยะนี้ ตอนบนของภาค : มีอากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

สูงสุด 28 – 32 องศาเซลเซียส ตอนลางของภาค : มีฝนฟาคะนองรอยละ 30 – 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 25 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 33 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานี ข้ึนมา ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไป 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง

มากกวา 3 เมตร สวนในชวงวันที่ 27 – 29 ธ.ค. ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานข้ึีนมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 

15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 

- 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 75-

85 %  ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม. 

ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดชวง ในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 27 – 29 ธ.ค. 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 

- ระยะนี้ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็น เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สวนทาง

ตอนลางของภาคจะมีฝนฟาคะนองบางพื้นที่ สําหรับพื้นที่ซึ่งถูกน้ําทวมในระยะที่ผานมา หากระดับน้ําลดลงแลว 

เกษตรควรรีบระบายน้ําออกจากแปลงปลูกอยาใหน้ําขังบริเวณโคนตนพืชนาน เพราะจะทําใหรากพืชเนาตนพืชตายได 

รวมทั้งรีบฟนฟูสภาพสวนและแหลงน้ําใหใชไดดีดังเดิม สวนผูที่เลี้ยงสัตวไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในที่ชื้นแฉะเปน

เวลานาน เพราะจะทําใหสัตวเลี้ยงออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากนี้พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุกทําใหดินและอากาศมี

ความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา อนึ่ง บริเวณอาวไทยและทะเลอันดา

มันหางฝงจะมีคลื่นลมแรง โดยทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร เกษตรกรที่

อาศัยอยูบริเวณชายฝงของภาคใตฝงตะวันออกควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเขาหา

ฝง สวนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และในชวงวันที่ 24 – 26 ธ.ค. เรือเล็กในบริเวณอาวไทย

ตอนลางควรงดออกจากฝง  

AS 

 

ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรกของชวง 

จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาว โดยในวันสุดทายของชวงบริเวณความกด

อากาศสูงกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งไดแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม

อาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันมีกําลังแรงในระยะตนและกลางชวง ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น

ทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับภาคใตมีฝนตกตลอดชวงสวนมากทางฝงตะวันออก    

ของภาค โดยเฉพาะในวันที่ 17-18 ธ.ค. มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และมีรายงานน้ําทวมในบางพื้นที่ 

ภาคเหนือ มีอากาศหนาวเย็นหลายพื้นที่ในระยะตนชวงและในวันสุดทายของชวง สวนในวันที่ 19-21 ธ.ค. มีอากาศหนาวเย็น

เกือบทั่วไป สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ในวันที่ 19 ธ.ค. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นหลายพื้นที่ในระยะตนและปลายชวง สวนในระยะกลางชวงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป สําหรับ

บริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด นอกจากนี้มีรายงานน้ําคางแข็งบริเวณจังหวัดเลยในวันที่ 16 ธ.ค. และมีรายงานลม

กระโชกแรงบริเวณจังหวัดอํานาจเจริญในวันที่ 17 ธ.ค. ภาคกลาง มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดชวง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 16 และ 

19-21 ธ.ค.  ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดชวง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 19-20 ธ.ค. นอกจากนี้มีรายงานลม
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กระโชกแรงบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 17 ธ.ค. จังหวัดชลบุรีและจันทบุรีในวันที่ 18 ธ.ค. ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นหลาย

พื้นที่สวนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไปรอยละ 5-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง โดยเฉพาะ  

ในวันที่ 17-18 ธ.ค. มีฝนรอยละ 65-80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดสุราษฎร

ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาสในวนัที่ 18-22 ธ.ค. กับมรีายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปตตานีใน

วันที่ 17 ธ.ค. จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลาในวันที่ 18 ธ.ค. ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่เกือบ

ตลอดชวง โดยมีฝนรอยละ 10-25 ของพื้นที่ เวนแตในวันที่ 17-18 ธ.ค. มีฝนรอยละ 75-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง 

นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดตรังและสตูลในวันที่ 18 ธ.ค. 

ชวงที่ผานมาภาคใตมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล  

สวนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก สุราษฎรธานี โดยวัดปริมาณฝนมากที่สุดได 658.8 มม. ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.  

 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 10.2 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 

 (5.8 º ซ. ที่ ก่ิวแมปานดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.1 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 

 (5.0 º ซ. ที่ อุทยานแหงชาติภูเรือ อ.ภูเรือ  จ.เลย เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 

ภาคกลาง 14.4 º ซ. ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 

ภาคตะวันออก 15.8 º ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 

  และ ที่ กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 

ภาคใต 16.8 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 

กรุงเทพมหานคร 18.5 º ซ. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา  เขตบางนา เมื่อวันที่ 19 ธ.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  
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร  

 
สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร 
กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
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พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2565

ฉบับที่ 153/65

1-2 เมตร  

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธฝนฟาคะนอง คลื่นลม

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

2-3 เมตร  
ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.

ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 60-70 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 65-75 %

ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 75-85 %

ประเทศไทยตอนบน
อากาศหนาวเย็น อ่าวไทย/อันดามัน
คล่ืนแรง ช่วง24-26 ธ .ค .อ่าวไทย
ตอนล่างเรือเล็กงดออกจากฝ่ัง

ต่ําสุด 13-20 °ซ.
สูงสุด 26-32 °ซ.

ต่ําสุด 13-18 °ซ.
สูงสุด 25-31 °ซ.

ต่ําสุด 16-22 °ซ.
สูงสุด 26-32 °ซ.

ต่ําสุด 16-22 °ซ.
สูงสุด 27-32 °ซ.

ต่ําสุด 20-25 °ซ.
สูงสุด 26-33 °ซ.

ควร! ทําแนวกันไฟ

ระวงั! โรคเชือ้รา

2 เมตร  

ควร! คลมุดนิ

ไมค่วร! อยูใ่นทีช่ ืน้แฉะ

ควร! ใหค้วามอบอุน่

ควร! งดใหน้ํ้ารอจนออกดอกระวงั! หนอน

ระวงั! อัคคภัีย

ควร! เดนิเรอืระวงั

ควร! ใหน้ํ้ามปีระสทิธภิาพ ระวงั! หนอน


	ข่าวอากาศเกษตร_153_65
	ฉบับที่ 153/2565
	/
	ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

	infographic_153_65-2
	Slide Number 1


