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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 13 – 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 14-17 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงระลอกใหมจาก

ประเทศจนีจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใตและอาว

ไทยเขามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีกําลัง

แรงข้ึน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน ในขณะที่ในชวงวันที่ 16-19 ก.พ. คลื่นกระแสลมฝายตะวันตกจะเคลื่อนผานภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําใหในชวงวันที่ 14-19 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟาคะนองเกิดข้ึนในระยะแรก โดย

มีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะ

ลดลง 4-6 องศาเซลเซียส สวนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-4 

องศาเซลเซียส 

 สําหรับในชวงวันที่ 13-14 ก.พ. ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน จะมีกําลัง

ออน ทําใหภาคใตมีฝนนอย สวนในชวงวันที่ 15-19 ก.พ. ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอัน

ดามัน จะมีกําลังแรงข้ึน ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มข้ึน สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงข้ึน โดยอาวไทยมีคลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร 

คําเตือน ในชวงวันที่ 14-17 ก.พ.บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก เกษตรกรควรระวัง

อันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟาผา สําหรับในชวงวันที่ 15-19 ก.พ. 

บริเวณอาวไทยตอนลางจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออก

จากฝง 
คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 13-14 ก.พ. และ 18-19 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา โดยมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน 

อุณหภูมิต่ําสุด 12-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 15-17 ก.พ. มีพายุฝนฟาคะนอง

รอยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 

31-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 5-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต 

ความเร็ว 10-20 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชาและมีพายฝุนฟาคะนองบางแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของ

โรคราน้ําคางในพืชตระกูลกะหล่ําและผักกาด เชน คะนา กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก บรอกโคลี กวางตุง ผักกาดขาว และ

ผักกาดหอม เปนตน นอกจากนี้ควรทําสวนใหโปรง อากาศถายเทไดสะดวก ลดความชื้นสะสมปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 
ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 14-15 ก.พ. อากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง 

และลูกเห็บตกบางแหง โดยในชวงวันที่ 15-17 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว 

อุณหภูมิต่ําสุด 11-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 18-19 ก.พ.  

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา โดยอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ในชวงวันที่ 14-15 ก.พ. จะมีพายุฝนฟาคะนอง มีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหง เกษตรกรไมควรปลอยให

สัตวเลี้ยงอยูในที่โลงแจงขณะเกิดฝนฟาคะนอง เพราะอาจไดรับอันตรายจากฟาผา รวมทั้งควรซอมแซมหลังคาโรงเรือน

เลี้ยงสัตวอยาใหมีรอยร่ัวซึมและทําแผงกําบังฝนสาดใหแกสัตวเลี้ยง เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงหนาวเย็นจนออนแอและเปน

โรคไดงาย นอกจากนี้ควรวางแผนการใชน้ําทางดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยูในชวงแลงและเก็บกักน้ําไว

ใชในชวงที่มีฝนนอย  



กลาง ในชวงวันที่ 14-15 ก.พ. อากาศรอนในตอนกลางวัน มีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง

บางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 16-19 ก.พ. 

อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 20-23 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนอื ความเร็ว 15-25 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 

ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นและมีพายุฝนฟาคะนองบางแหง ผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลง

บอ เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเคร่ืองตีน้ํา 

เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา สําหรับเกษตรกรที่อยูนอกเขตชลประทานหากตองการปลูกพืชรอบใหม

ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย เนื่องจากระยะนี้อยูในชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนมี

นอย อาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช 
ตะวันออก ในชวงวันที่ 14-15 ก.พ. มีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง โดยในชวงวันที่ 15-17 

ก.พ. อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ําสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศา

เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวน

ในชวงวันที่ 18-19 ก.พ. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา โดยอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํา

กวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ในชวงนี้จะมีพายุฝนฟาคะนองกับลมกระโชกแรงบางแหง เกษตรกรควรผูกยึดคํ้ายันก่ิงไมผลใหมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้

ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชดวยวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพื่อลดการระเหยน้ํา รักษาความชื้นในดิน และรักษา

อุณหภูมิดิน 
ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 13-14 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./

ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 15-19 ก.พ. มี

ฝนฟาคะนองรอยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส  

ความชื้นสัมพัทธ 75-85 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

ฝงตะวันตก ในชวงวันที่ 13-14 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 15-19 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-30 

ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิ

ต่ําสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซยีส  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 

- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองบางแหง สําหรับในพื้นที่ซึ่งฝนตกไมสม่ําเสมอเกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของ

ศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก สวนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดตอกันควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน 

โรคราแปง โรคใบติด และโรครากเนาโคนเนา เปนตน สําหรับผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดนิ

ไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปด

เคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา  

RR 

 

ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่  6 – 12 กุมภาพันธ  2566 ลมฝายตะวันตกในระดับบนเคลื่ อนเข าปกคลุมภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันแรกของสัปดาห จากนั้นไดปกคลุมภาคเหนือตอนบน โดยมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความ

รอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห ประกอบกับมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ตลอดสัปดาห ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึนจากสัปดาหที่ผานมาแตยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา
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สวนมากบริเวณภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงข้ึนจนมีอากาศรอนในหลายพื้นที่ 

กับมีฝนตกบางแหงในระยะตนและกลางสัปดาห สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเล

อันดามันมีกําลังออนเกือบตลอดสัปดาห ทําใหภาคใตมีฝนในบางพื้นที่ 

 ภาคเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเชาเกือบตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห สวนใน

ตอนกลางมีอากาศรอนหลายพื้นที่ตลอดสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด นอกจากนี้มีรายงาน

น้ําคางแข็งบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 9 ก.พ. โดยมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ในวันที่ 7 และ 9 ก.พ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

อากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเชาในระยะตนสัปดาหจากนั้นมีอากาศเย็นหลายพื้นที่สวนมากทางตอนบนของภาค สวนในตอนกลางวันมี

อากาศรอนหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่เกือบ

ตลอดสัปดาห กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในวันที่ 7 และ 9 ก.พ. ภาคกลางมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชา สวนในตอนกลางวันมี

อากาศรอนหลายพื้นที่ โดยมีฝนนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในวันแรก

ของสัปดาห ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชาในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลายพื้นที่

ทางตอนบนของภาค โดยมีฝนนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ในระยะตนและกลางสัปดาห ภาคใตฝงตะวันออกมีอากาศเย็นหลายพื้นที่

ในตอนเชาเกือบตลอดสัปดาห โดยมีฝนนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห กับมีฝนหนักบางแหงในวันแรกของสัปดาห 

ภาคใตฝงตะวันตกมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชาเกือบตลอดสัปดาห โดยมีฝนนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ในระยะตนและกลาง

สัปดาห 

 สัปดาหที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหาร และกาญจนบุรีสวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก  ไดแก 

หนองคาย บุรีรัมย สระแกว และนราธิวาส 

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 106.0 มม. ท่ี อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เมื่อวันท่ี 7 ก.พ. 

ภาคกลาง 106.8 มม. ท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 6 ก.พ. 

ภาคตะวันออก 59.4 มม. ท่ี อ.เมือง จ.สระแกว เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. 

ภาคใต 42.8 มม. ท่ี อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เมื่อวันท่ี 6 ก.พ. 

สวนภาคเหนือและกรุงเทพมหานครไมมีรายงานฝนตกหนัก 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 

ภาคเหนือ 10.0 º ซ. ท่ี อ.แมสะเรียง    จ.แมฮองสอน เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. 

 (4.1 º ซ. ท่ี ก่ิวแมปาน ดอยอินทนนทอ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันท่ี 9 ก.พ.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17.1 º ซ. ท่ี กกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันท่ี 12 ก.พ. 

 (10.0 º ซ. ท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเลย จ.เลย เมื่อวันท่ี 3 ก.พ.) 

ภาคกลาง 20.0 º ซ. ท่ี อ.ทองผาภูมิ    จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. 

ภาคตะวันออก 22.1 º ซ. ท่ี กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 8 ก.พ. 

ภาคใต 20.2 º ซ. ท่ี อ.พระแสง    จ.สุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี 6 ก.พ. 

กรุงเทพมหานคร 25.2 º ซ. ท่ี กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 
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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ฉบับที่ 19/2566

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันท่ี 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคเหนือ
ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

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

ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

ภาคใต้
ความชืน้สัมพัทธ ์75-85% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

28-36
14-22

31-38
12-24

29-35
21-26

33-39
20-26

29-36
21-27

ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภมูิลักษณะอากาศ คลื่นลม
ส่วนอุตนุยิมวทิยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336 **********************************************

ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

1-2 ม.
2-3 ม.

(15-19 ก.พ.)

ระวัง ! โรครานํา้ค้างในพชืตระกูลกะหลํ่าและผักกาด

ควร ! ผูกยดึคํา้ยันกิง่ไม้ผลใหม่ั้นคงแข็งแรง

(14-17 ก.พ.)

ไม่ควร ! ใหน้ํา้ฝนตกบนดนิไหลลงบ่อ

ไม่ควร ! ปล่อยสัตวเ์ลีย้งอยู่ในทีโ่ล่งแจ้งขณะเกดิฝนฟ้าคะนอง

(14-15 ก.พ.)

ระวัง ! ศัตรูพชืจาํพวกหนอนในพชืไร่ ไม้ผล และพชืผัก
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