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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันศุกรท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 10 – 13 ก.พ. 66 ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลม
ใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใตและอาวไทย เขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝน
ฟาคะนองเกิดข้ึนไดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมฝายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากที่ราบสูงทิเบตและประเทศเมียนมาเขามาปกคลมุ
บริเวณภาคเหนือตอนบน ทําใหภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย 
ภาคใต และทะเลอันดามันมีกําลังออน ทําใหบริเวณภาคใตมีฝนนอย สวนในชวงวันที่ 14 – 16 ก.พ. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล
อากาศเย็นกําลังคอนขางแรงระลอกใหมจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมี
อากาศรอน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใตและอาวไทย เขาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาค
กลางตอนลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะมีกําลังแรงข้ึน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน ลักษณะ
เชนนี้ทําใหประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟาคะนองเกิดข้ึนในระยะแรก โดยมีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหง หลังจากนั้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส สวนภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก 
อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันจะมี
กําลังแรงข้ึน ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มข้ึน สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงข้ึน โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝน
ฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

คําเตือน  ในชวงวันที่ 14 – 16 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูรอน เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหาย
จากสภาวะฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกในบางพื้นที่ และฟาผา โดยหลีกเลี่ยงการเขาใกลสิ่งปลูกสรางที่ไมแข็งแรง ตนไมใหญ 
และปายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและคํ้ายันก่ิงของไมผลใหมั่นคงแข็งแรงเพื่อปองกันก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลมแรง  

คําแนะนําสาํหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ ในชวงวันที่ 10 – 14 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา โดยมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวันและมีฝนเล็กนอย

บางแหงสวนมากทางตอนลางของภาค สวนในชวงวันที่ 15 – 16 ก.พ. มีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลม
กระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 12–24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–37 องศาเซลเซียส บริเวณ
ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 5–13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10–20 กม./ชม. 
ความชื้นสัมพัทธ 60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศแปรปรวน อากาศหนาวเย็นในตอนเชาแตอากาศรอนในตอนกลางวัน สวนในชวงวันที่ 15 – 16 ก.พ. 
จะมีพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจาก
สภาวะดังกลาว ไมเขาใกลสิ่งปลูกสรางที่ไมแข็งแรง ตนไมใหญ และปายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและคํ้า
ยันก่ิงของไมผลใหมั่นคงแข็งแรงเพื่อปองกันก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลมแรง นอกจากนี้ เกษตรกรควรสํารวจที่อยู
อาศัยและรีบทําการซอมแซมวัสดุที่ไมมั่นคงใหมีความแข็งแรงทนทานตอลูกเห็บตกและลมกรรโชกแรง และหาที่หลบใน
บานหรือหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่เปนหลังคากระจกหรืออยูใกลประตูและหนาตางที่เปนกระจก 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 10 – 13 ก.พ. มีหมอกในตอนเชา โดยมีอากาศรอนและมีฟาหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟาคะนองรอยละ    
10-20 ของพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 20–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34–38 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 14–17 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10–20 กม./ชม. สวน
ในชวงวันที่ 14 – 15 ก.พ. พายุฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหง ขณะที่
ชวงวันที่ 15 – 16 ก.พ. อากาศเยน็ในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3–5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 16–21 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29–33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 11–14 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15–30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 
- ในชวงวันที่ 14 – 15 ก.พ. จะมีพายุฝนฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแหง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการ
อยูในที่โลงและไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูกลางแจงขณะมีฝนฟาคะนอง ไมเขาใกลสิ่งปลูกสรางที่ไมแข็งแรงหรือตนไม
ใหญขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและคํ้ายันก่ิงของไมผลใหมั่นคงแข็งแรง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา 
เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวยจากสภาพอากาศที่แปรปรวน นอกจากนี้เกษตรกรควร
สํารวจที่อยูอาศัยและรีบทําการซอมแซมวัสดุที่ไมมั่นคงใหมีความแข็งแรงทนทานตอลูกเห็บตกและลมที่กรรโชกแรง  



กลาง ในชวงวันที่ 10 – 14 ก.พ. มีอากาศรอนและมีฟาหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 20 ของพื้นที่ สวนมาก
ทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต ความเร็ว 10 – 
20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 15 – 16 ก.พ. มีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง 
อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ  60 - 70 % 
ความยาวนานแสงแดด 6 - 9 ชม.  
- ระยะนี้อากาศรอน กับมีฝนฟาคะนองบางแหง สวนในชวงวันที่ 15 – 16 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชา และจะมีพายุฝน
ฟาคะนอง ลมกรรโชกแรงบางแหง สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอโดยตรง 
เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอ และเปนโรคไดงาย และหลังจากฝนตกควรเปดเคร่ือง
ตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเปนการเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา สวนบางพื้นที่ที่ฝนตกไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวัง
และปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกอออยและหนอนกระทู ในพืชไร ไมผล และพืชผัก 
เปนตน ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย เกษตรกรควรเพิ่มปริมาณการใหน้ําแกพืช รวมทั้งวางแผนการใช
น้ําใหมีประสิทธิภาพ และเก็บกักน้ําไวเพื่อจะไดมีน้ําไวใชทางดานการเกษตรตอไปในชวงแลง สําหรับบางพื้นที่ที่ฝนตกไม
สม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกระทู ในพืชไร ไมผล 
และพืชผัก เปนตน 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 10 – 13 ก.พ. มีอากาศรอนและมีฟาหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิ
ต่ําสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 37 องศาเซลเซียส ลมใต ความเร็ว 15 – 25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น
ประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 14 – 15 ก.พ. พายุฝนฟาคะนองรอยละ 
20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง ขณะในชวงวันที่ 15 – 16 ก.พ. อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับ
มีลมแรง อุณหภูมิต่ําสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
15 – 25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ 65 - 85 % ความยาวนาน
แสงแดด 5 - 9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศรอน กับมีฝนฟาคะนองบางแหง สวนในชวงวันที่ 14 – 15 ก.พ. จะมีพายุฝนฟาคะนอง ลมกรรโชกแรง
บางแหง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กนอย เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวยจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวน สวนชาวสวนผลไมควรผูกยึดและคํ้ายันก่ิงและลําตนของไมผลใหมั่นคงแข็งแรงเพื่อปองกันก่ิงฉีก
หักและตนโคนลมเมื่อมีฝนฟาคะนอง สําหรับในชวงที่มีฝนตก เกษตรควรกักเก็บน้ําเอาไวเพื่อจะไดมีน้ําใชทางดาน
การเกษตรในชวงที่มีฝนตกนอย ระยะนี้ฝนตกไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันศัตรูพืชจําพวกหนอน ซึ่งจะกัด
กินสวนที่ออนของพืช ทําใหตนชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ  

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 10 – 14 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 15 – 16 ก.พ. มีฝนฟา
คะนองรอยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2  เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 35 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ 80 - 90 %  ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. 
ฝงตะวันตก ในชวงวันที่ 10 – 14 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ในชวงวันที่ 15 – 16 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20 – 30 ของ
พื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23 
– 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ 70 – 80 %   
-ระยะนี้อากาศรอน กับมีฝนฟาคะนองบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากจากสภาวะ
ดังกลาว รวมทั้งควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชสวน โดยเฉพาะโรครากเนาโคนเนาในไมผล โรคหนากรีดยาง
และโรคใบยางรวงในยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ และโรคราสีชมพูในไมผล เปนตน สําหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งเปนที่
ลุม เกษตรกรไมควรปลอยใหน้ําขังในแปลงปลูกและโคนตนพืชนาน เพราะจะทําใหรากพืชขาดอากาศ ตนพืชตายได 
สําหรับทางตอนกลางของภาค ฝนที่ตกไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน 
ในพืชไร ไมผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัดกินสวนที่ออนของพืช รวมทั้งระวังการระบาดของศัตรูพืชจําพวกปาก
ดูด เชน เพลี้ยและไรตางๆ ซึ่งจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากตนพืชทําใหตนทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ   

NT 

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผานมา  

  ระหวางวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะคร่ึงแรกของชวง 
กับมีลมฝายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 5-6 ก.พ. และปกคลุม
ภาคเหนือตอนบนในวันที่ 7-9 ก.พ. โดยมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
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ภาคตะวันออกในระยะคร่ึงแรกของชวง จากนั้นมีลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ลักษณะดังกลาวทําใหในชวงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึนจากชวงที่ผานมาแตยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา
บริเวณภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงข้ึนจนมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะคร่ึง
หลังของชวงกับมีฝนบางพื้นที่เกือบตลอดชวง สําหรับภาคใตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และ
ทะเลอันดามันกับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณเกาะบอรเนียวในระยะตนชวง ทําใหมีฝนตกหนาแนนในชวงดังกลาว หลังจาก
นั้นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมมีกําลังออน ทําใหภาคใตมีฝนในบางพื้นที่ 

  ภาคเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเชาเกือบทั่วไปเกือบตลอดชวง กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคในระยะคร่ึงหลังของชวง 
สวนในตอนกลางมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของชวง สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
นอกจากนี้มีรายงานน้ําคางแข็งบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 9 ก.พ. โดยมีฝนรอยละ 5-30 ของพื้นที่เกือบตลอดชวง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเชาสวนมากทางตอนบนของภาค สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงหลัง
ของชวง สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนรอยละ 10-35 ของพื้นที่ตลอดชวงกับมีฝนหนักบางแหงเกือบตลอด
ชวง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 7 ก.พ. ภาคกลาง มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชา สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลายพื้นที่
ในระยะคร่ึงหลังของชวง โดยมีฝนรอยละ 5-55 ของพื้นที่เกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักบางแหงในวันที่ 4 ก.พ. และมีฝนหนักถึงหนักมาก
บางพื้นที่ในวันที่ 6 ก.พ. ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชาในบางวัน สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลายพื้นที่ทาง
ตอนบนของภาค โดยมีฝนรอยละ 65 ของพื้นที่ในวันแรกของชวง จากนั้นมีฝนรอยละ 5-30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหงในวันแรกและ
วันสุดทายของชวง ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะกลางและปลายชวง โดยมีฝนรอยละ 85 ของพื้นที่ ในวันแรกของ
ชวง จากนั้นมีฝนรอยละ 5-30 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในวันแรกของชวง และมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 5-6 ก.พ.
ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่เกือบตลอดชวง โดยมีฝนรอยละ 25-50 ของพื้นที่ในระยะตนชวง กับมีฝนเล็กนอยถึงปานกลาง
บางพื้นที่ในวันที่ 6, 8 และ 9 ก.พ.  

 ชวงที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหาร กาญจนบุรี และปตตานี สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก  ไดแก 
เลย หนองคาย ขอนแกน บุรีรัมย อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง จันทบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส 

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 34.4 มม. ที่ อ.อุมผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 106.0 มม. ที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 
ภาคกลาง 106.8 มม. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 

ภาคตะวันออก 60.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 
ภาคใต 145.4 มม. ที่ อ.มายอ จ.ปตตาน ี เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 

กรุงเทพมหานคร 43.5 มม. ที่ โรงเรียนบานลาดพราว จ.จัตุจักร เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 
สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 

ภาคเหนือ 10.0 º ซ. ที่ อ.แมสะเรียง    จ.แมฮองสอน เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 

 (4.1 º ซ. ที่ ก่ิวแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 9 ก.พ.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16.4 º ซ. ที่ กกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 

 (10.0 º ซ. ที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 

ภาคกลาง 20.0 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ    จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 

ภาคตะวันออก 22.1 º ซ. ที่ กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 

ภาคใต 20.2 º ซ. ที่ อ.พระแสง    จ.สุราษฎรธาน ี เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 

กรุงเทพมหานคร 24.5 º ซ. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 

หมายเหตุ 

เกณฑปริมาณฝน ฝนเล็กนอย   ฝนปานกลาง   ฝนหนัก                ฝนหนกัมาก 
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  ตํ่ากกวา 8.0  
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร   

                                         สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร  
    กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 
02-366-9336

ฝนฟา้คะนอง คลืนอุณหภูมิ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ระหว่างวันท่ี 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2566  

ความชืน้สมัพัทธ ์60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์65-75 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์65-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-9 ชม.
ความชื้นสมัพัทธ์ 70-90 %             
ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.

1 - 2 เมตร 
ตํ่าสุด 22 – 27 °C
สูงสุด 31 – 36 °C

ตํ่าสุด 12 – 24 °C
สูงสุด 31 – 37 °C

ตํ่าสุด 19 – 25 °C
สูงสุด 29 – 38 °C

1 เมตร 

ฉบับที่ 18/66

ลมแรง

ตํ่าสุด 21 – 26 °C
สูงสุด 28 – 37 °C

ตํ่าสุด 16 – 25 °C
สูงสุด 29– 38 °C

ประเทศไทยอากาศ  อากาศ ร้อน กั บ  ฟ้ าห ลัว ในตอนกลาง วัน  
จะมี  

1 เมตร 

ระวัง โรคพืชจากเช้ือรา ระวงั ศัตรูพืชจําพวกหนอนระวงั ศัตรูจําพวกหนอนควรเก็บนํ้าไว้ใช้ช่วงแล้ง ควรคํ้ายันก่ิงไม้ผลเตือน พายุฝนฟา้คะนอง

เตือน พายุฝนฟา้คะนองระวงั ลูกเห็บตกเตือน พายุฝนฟา้คะนอง ระวงั ลูกเห็บตก


	ข่าวอากาศเพื่อการเกษตร_18_66
	ฉบับที่ 18/2566
	/
	NT
	ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

	infographic_18_66
	Slide Number 1


