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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 9 - 15 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันท่ี 10 – 14 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นท่ีปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังออนลง 
แตยังคงทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกจะเคลื่อนผานภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในชวงวันท่ี 11 – 12 ม.ค. 66 สงผลทําใหบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนไดบาง
พ้ืนท่ีในระยะแรกหลงัจากน้ันอุณหภูมิจะลดลง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส สําหรับมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมบรเิวณอาวไทย และ
ภาคใตมีกําลังออนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดนําความช้ืนจากทะเลจีนใตเขามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง รวมท้ัง
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนไดบางพ้ืนท่ี สวนภาคใตยังคงมฝีนตกหนักบางแหง สําหรบั
คลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกําลังออนลง บริเวณอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร หลังจากน้ันใน
วันท่ี 15 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรอืมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหมจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลมุประเทศไทยตอนบนและทะเล
จีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปก
คลุมบริเวณอาวไทย และภาคใตจะมีกําลังแรงข้ึน ทําใหคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางมีกําลังคอนขางแรง บริเวณอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 
บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร 

คําเตือน  ระยะน้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นกับมหีมอกในตอนเชา สวนในชวงวันท่ี 10 – 12 ม.ค. จะมีฝนฟาคะนองบางแหง เกษตรกร
ควรดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศท่ีเปลีย่นแปลง รวมท้ังควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ควรเพ่ิมดวงไฟใน
โรงเรือนเพ่ือใหความอบอุนแกสัตวเลี้ยง สวนบริเวณภาคใตจะมีฝนฟาคะนองและฝนตกหนักบางแหง สวนบริเวณอาวไทยตอนลางจะมีคลื่นสูง 2-3 
เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมดัระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง ตลอดชวง 

 คําแนะนําสาํหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ ในชวงวันท่ี 10 – 12 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20 ของพ้ืนท่ี ในชวงวันท่ี 10 – 

11 ม.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 13 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  28 – 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. 
สวนในชวงวันท่ี 13 – 15 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 
10 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  29 – 31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีนํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี 
อุณหภูมิต่ําสุด 4 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 
6 - 9 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศหนาวเยน็กับมีฝนฟาคะนองบางแหง สวนในชวงวันท่ี 13-15 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลงลง 2-4 องศาเซลเซียส สวน
บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับผูท่ีเลี้ยงสัตวควร
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย สวน
ระยะน้ีจะมีลมแรงโดยเฉพาะในวันท่ี 13 -15 ม.ค. เกษตรกรควรสํารวจแผงกําบังลมหนาว หากชํารุดควรซอมแซมใหใชงานได
ตามปกติปองกันลมโกรกโรงเรือน และควรเพ่ิมดวงไฟในโรงเรือนเพ่ือใหความอบอุนแกสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ สําหรับบริเวณ
ยอดดอยอาจเกิดนํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี เกษตรกรควรระวังความเสียหายท่ีจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร รวมท้ังควรคลุมดิน
บริเวณแปลงปลูกพืชดวยวัสดุสีเขมเพ่ือรักษาอุณหภูมิดิน ลดการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน และรักษาความช้ืนภายในดิน 

ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

ในชวงวันท่ี 10 – 14 ม.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 20 - 30 ของพ้ืนท่ีในชวงวันท่ี 10 – 12 ม.ค. 
อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  28 – 30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. หลังจาก
น้ันในวันท่ี 15 ม.ค. อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด  29 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 10 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 50 - 60 %  ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศเย็นกับมีฝนฟาคะนองบางแหง สวนในวันท่ี 15 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส สวนบริเวณเทือกเขา
และยอดภูจะมีอากาศหนาว เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองและสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ สวนสภาพอากาศท่ีแหงทําให
นํ้าระเหยมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปน
ตน เพ่ือลดการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน สวนพ้ืนท่ีซึ่งมีหมอกในตอนเชา ทํา
ใหอากาศมีความช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันโรครานํ้าคาง ในพืชไร พืชสวน และพืชผัก โดยเฉพาะพืชตระกูลแตง ซึ่งโรค
ดังกลาวจะทําใหใบเปนจุดสีเหลือง เปนปนไปตามแนวใบ ตอมาแผลจะกลายเปนสีนํ้าตาล ลุกลามจนใบหลุดรวง ทําใหตนชะงักการ
เจริญเติบโต ผลผลิตลดลง  



 
กลาง ในชวงวันท่ี 10 – 14 ม.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1 - 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 

10 - 30 ของพ้ืนท่ีในชวงวันท่ี 10 – 12 ม.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. หลังจากน้ันในวันท่ี 15 ม.ค. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กนอย 
อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. 
ความช้ืนสัมพัทธ 50 - 60 % ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.  
- ระยะน้ีอากาศเย็นในตอนเชากับมีฝนฟาคะนองบางแหง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สวนผู
ท่ีเลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก สวนสภาพอากาศท่ีแหงทําใหนํ้าระเหยมาก 
เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดอัตราการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษา
ความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าควรระวังและปองกันความเสียหายท่ีเกิดจากสภาพนํ้าเปลี่ยน 
รวมท้ังควรลดปริมาณอาหารเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีลดลงทําใหสัตวนํ้ากินอาหารไดนอย อาหารท่ีเหลือจะทําใหนํ้าเนาเสีย สัตวนํ้า
ท่ีอาศัยอยูจะออนแอและเปนโรคไดงาย 

ตะวันออก ในชวงวันท่ี 10 – 14 ม.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1 - 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 
40 – 60 ของพ้ืนท่ีในชวงวันท่ี 10 – 12 ม.ค. หลังจากน้ันในวันท่ี 15 ม.ค. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง
เล็กนอย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง  1 - 2 เมตร อุณหภูมิ
ต่ําสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 31 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 65 - 75 % ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 
ชม. 
- ในชวงวันท่ี 10 -14 ม.ค. จะมีฝนฟาคะนองบางแหง สวนในวันท่ี 15 ม.ค. จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง เกษตรกรควรดูแล
สุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวยจากสภาพอากาศเปลี่ยน และควรผูกยึดและค้ํายันก่ิงและลําตนของไมผลใหมั่นคง
แข็งแรงเพ่ือปองกันก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลมแรง สวนเกษตรท่ีเลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาให
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย สําหรับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรนอกเขต
ชลประทานควรวางแผนการใชนํ้าท่ีกักเก็บไวใหมีประสิทธิภาพ และควรกักเก็บนํ้าในชวงน้ีไวใชสําหรับการเกษตรในชวงแลง  

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันท่ี 10 – 13 ม.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 24 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 31 องศาเซลเซียส ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีข้ึนมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร
สวนในชวงวันท่ี 14 – 15 ม.ค.  มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 
33 องศาเซลเซียส ตั้งแตจังหวัดสรุาษฎรธานีข้ึนมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 
เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 
40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ความช้ืนสัมพัทธ 75 - 85 %  ความยาวนาน
แสงแดด 5 - 7 ชม. 
ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 40 ของพ้ืนท่ี ตลอดชวง อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร 
บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ความช้ืนสัมพัทธ 70 – 80 %   
- ในชวงวันท่ี 10 -13 ม.ค. จะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักบางแหง และมีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรรักษาสุขภาพ
ใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจบ็ปวยจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงโดนฝนและอยูในท่ี
ช้ืนแฉะเปนเวลานาน รวมท้ังควรรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก นอกจากน้ีเกษตรกรควรระวัง
โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราในพืชสวน โดยเฉพาะโรครากเนาโคนเนาในไมผล โรคหนากรีดยางและโรคใบยางรวงในยางพารา      โร
คราสนิมในกาแฟ และโรคราสีชมพูในไมผล เปนตน สําหรับพ้ืนท่ีการเกษตรซึ่งเปนท่ีลุม เกษตรกรไมควรปลอยใหนํ้าขังในแปลง
ปลูกและโคนตนพืชนาน เพราะจะทําใหรากพืชขาดอากาศ ตนพืชตายได สําหรับพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูกนํ้าทวมในระยะท่ีผานมา 
หากระดับนํ้าลดลงแลว เกษตรกรควรรีบฟนฟูสภาพสวนและแหลงนํ้าใหใชไดดีดังเดิม ระยะน้ีบริเวณอาวไทยจะมีคลื่นลมแรง 
ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง 

NT 
ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันท่ีผานมา  

   ระหวางวันที่ 2 – 8 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห จากนั้น
บริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต 
ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
มีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในบางวัน สําหรับภาคใตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด      
ปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันมีกําลังแรงข้ึนในระยะกลางและปลายสัปดาห ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มข้ึนในระยะดังกลาว
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สวนมากทางฝงตะวันออกของภาค 
  ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมี

อากาศหนาวถึงหนาวจัด นอกจากนี้มีรายงานน้ําคางแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 2-3และ 8 ม.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นทีส่วนมากทางตอนบนของภาค สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาว
จัด และมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ในวันที่ 2, 6 และ 8 ม.ค. ภาคกลาง มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวบาง
พื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 2 ม.ค. ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะตนสัปดาห จากนั้นมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ 
โดยมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห โดยตั้งแต
จังหวัดสุราษฎรธานีลงไปมีฝนรอยละ 20-50 ของพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห จากนั้นมีฝนรอยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนัก
ถึงหนักมากบางแหง ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 10-60 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห 

  สัปดาหที่ผานมาภาคใตมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส สวน
จังหวัดที่มีฝนตกหนักไดแกสุราษฎรธานีและพัทลุง โดยวัดปริมาณฝนสงูสุดได 360.2 มม. ที่อําเภอโคกโพธิ์ จ.ปตตานี ในวันที่ 7 ม.ค. 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 8.8 º ซ. ที่ อ.อุมผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 

 (2.1 º ซ. ที่ ก่ิวแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 8 ม.ค.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.0 º ซ. ที่ กกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 

 (7.0 º ซ. ที่ อุทยานแหงชาติภูกระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 

  และ ที่ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 

  และ ที่ อุทยานแหงชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 7 ม.ค.) 

ภาคกลาง 14.5 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 

ภาคตะวันออก 18.3 º ซ. ที่ อ.เมือง    จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 

ภาคใต 17.5 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 

กรุงเทพมหานคร 19.6 º ซ. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันที่ 2 ม.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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พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 
02-366-9336

ฝนฟา้คะนอง คลืนอุณหภูมิ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ระหว่างวันท่ี 9 – 15 มกราคม 2566  

ความชืน้สมัพัทธ ์50-60 %  ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์50-60 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.
ความชื้นสมัพัทธ์ 75-85 %             
ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.

2 – 3 เมตร 
ตํ่าสุด 20 – 24 °C
สูงสุด 29 – 33 °C

ตํ่าสุด 10 – 23 °C
สูงสุด 28 – 31 °C

ตํ่าสุด 19 – 23 °C
สูงสุด 29 – 32 °C

1 - 2 เมตร 

ฉบับที่ 4/66

ลมแรง

ตํ่าสุด 20 – 23 °C
สูงสุด 29 – 31 °C

ตํ่าสุด 16 – 24 °C
สูงสุด 28 – 34 °C

ประเทศไทยตอนบนอากาศ เย็น-หนาว กับมี ฝนฟา้คะนองในช่วง 10-12 ม.ค.
ภาคใต้ อากาศเย็นตอนเช้า  กับมี ฝนฟา้คะนอง / ฝนตกหนักบางแห่ง

ลดปริมาณอาหารลง ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน

ควรคลุมดินระวัง อากาศหนาวเย็น

1 – 2 เมตร 

ฟื้ นฟูสภาพสวนระวัง โรคพืชจากเชื้อรา

ระวัง เกิดน้ําค้างแข็ง ระวัง โรครานํ้าค้าง

ระวัง โรคราดําในมะม่วง

°c
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