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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 15 – 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 15 – 17 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลงัคอนขางแรงจากประเทศจนีแผลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ในขณะที่ในชวงวันที่ 16 – 19 ก.พ. คลื่นกระแสลมฝายตะวันตกจะเคลื่อนผานภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําใหบริเวณดังกลาวจะมีพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหงเกิดข้ึนในระยะแรก 
หลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส สําหรับลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงข้ึน ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มข้ึน สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและ
ทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงข้ึน โดยอาวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร อาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร สวนในชวงวันที่ 18 – 21 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม
จากประเทศจีนจะแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ยังคงทําใหประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา 
ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลมุอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันจะมีกําลังออนลง ทําใหภาคใตมีฝนลดลง สวน
คลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังออนลง โดยอาวไทยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร 
สวนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
คําเตือน ในชวงวันที่ 15 – 17 ก.พ. บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีพายุฝนฟาคะนอง เกษตรกรควรระวัง
อันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะดังกลาว โดยหลีกเลี่ยงการอยูในที่โลงขณะฟาคะนอง และไมควรเขาใกลสิ่งปลูกสรางที่ไม
แข็งแรง ตนไมใหญ และปายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง สําหรับบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและ
ชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และในชวงวันที่ 16 – 17 ก.พ.เรือบริเวณอาวไทยตอนลางควรงดออกจากฝง  

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ ในชวงวันที่ 16 – 17 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา โดยมีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 30 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชก

แรง และลูกเห็บตกบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 14 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก
เฉียงใต ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 18 – 21 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา โดยมีอากาศรอนกับมีฟา
หลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ําสุด 11 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศ
หนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 5 – 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10 – 20   กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 
60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้เปนชวงเปลี่ยนฤดู สภาพอากาศจะแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย 
สวนผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน 
ออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับในชวงวันที่ 16-17 ก.พ. จะมีพายุฝนฟาคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกัน
ความเสียหายจากสภาวะดังกลาว โดยหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไวกลางแจง เพราะอาจเปยกชื้นและเสียหาย
รวมทั้งควรผูกยึดและคํ้ายันก่ิงและลําตนของไมผลใหมั่นคงแข็งแรง อนึ่ง ระยะตอไป ปริมาณและการกระจายของฝนจะมี
นอย เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บกักไวใหเหมาะสม และใชน้ําอยางประหยัดโดยอาจใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพ
ก็จะประหยัดน้ําลงได 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 16 – 17 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝน
ฟาคะนองรอยละ 10 – 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง สวนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 14 – 20 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 11 – 14 องศาเซลเซียส         
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 18 - 21 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชา โดยมีอากาศรอน
กับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู
อากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 12 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 
60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย และในชวงวันที่ 16-17 ก.พ. 
อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ เพื่อปองกันรางกายหนาวเย็น   
จนออนแอและเจ็บปวยไดงาย สวนผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกัน
สัตวปรับตัวไมทันออนแอและเปนโรคไดงาย อนึ่ง ระยะตอไปจะเปนชวงแลง ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย 
เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บกักไวใหเหมาะสม และใชน้ําอยางประหยัดโดยอาจใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพก็จะ
ประหยัดน้ําลงได เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงฤดูรอน 



กลาง ในชวงวันที่ 16 – 18 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ําสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 25 
กม./ชม. สวนในวันที่ 19 - 21 ก.พ. มีอากาศเย็นในตอนเชา โดยมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิ
ต่ําสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 
กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สวนผูที่เลี้ยงสัตวควร
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอและเปนโรคไดงาย 
สําหรับพื้นที่การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม และใชน้ําอยางประหยัด โดย
อาจปลูกพืชที่อายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย รวมทั้งใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพ สําหรับฝนที่ตกไมสม่ําเสมอ 
เกษตรกรควรระวังและปองกันศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร พืชสวน และพืชผัก เปนตน  

ตะวันออก ในชวงวันที่ 16 – 18 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 
21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35      กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1 - 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 19 - 21 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชา โดยมี
อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  ความชื้น
สัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 
- ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สําหรับฝนที่ตกไม
สม่ําเสมอ สภาพอากาศเหมาะแกการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร พืชสวน และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกลาว
จะกัดกิน ใบออนและยอดออน เปนตน ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและดอยคุณภาพ ดังนั้น
เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชดังกลาว อนึ่ง ระยะตอไปจะเปนชวงแลง ปริมาณและการกระจาย
ของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บกักไวใหเหมาะสม และใชน้ําอยางประหยัดโดยอาจใหน้ําพืชแบบมี
ประสิทธิภาพก็จะประหยัดน้ําลงได เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงฤดูรอน 

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 15 – 19 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 30 - 40 ของพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 20 – 21 ก.พ.       
มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ในชวงวันที่ 15 – 17 ก.พ. ตั้งแต จ.สุราษฎรธานี ข้ึนมา ลมตะวันออก 
ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตรตั้งแต           
จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟา
คะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร สวนในชวงวันที่ 18 – 21 ก.พ. ตั้งแต จ.สุราษฎรธานี ข้ึนมา ลมตะวันออกเฉียงใต 
ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร ตั้งแต    
จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟา
คะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส  
ความชื้นสัมพัทธ 75-85 %  ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
ฝงตะวันตก ในชวงวันที่ 15 – 17 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 18 – 21 ก.พ. มีฝนฟาคะนอง
รอยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 
70-80 % 
- ระยะนี้ฝนตกไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และ
พืชผัก ซึ่งจะกัดกินสวนที่ออนของพืช เชน ใบออนและยอดออน ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและ
ดอยคุณภาพ สําหรับระยะตอไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ําเอาไว เพื่อจะไดมีน้ํา
ใชทางดานการเกษตรในชวงที่มีฝนตกนอย สําหรับทางตอนบนของภาคสภาพอากาศแหง เกษตรกรควรระวังและ
ปองกันศัตรูพืชจําพวกปากดูด เชน เพลี้ยและไรตางๆ ซึ่งจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากพืชทําใหตนพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง
และดอยคุณภาพ รวมทั้งระวังและปองกันอัคคีภัยโดยทําแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวน
ยางพารา เกษตรกรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจําเปนตองติดไฟควรดับใหสนิททุกคร้ังหลังเลิกใชงาน อนึ่ง ในชวง
วันที่ 15-17 ก.พ. บริเวณอาวไทยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ชาวเรือ
และชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และในชวงวันที่ 16 – 17 ก.พ.เรือบริเวณอาวไทยตอนลางควรงด  
ออกจากฝง  

AS 
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ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 9 - 14 กุมภาพันธ 2566 ไมมีฝนตกหนักมาก สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก  ไดแก หนองคาย ศรีสะเกษ 

ปราจีนบุรี สระแกว และฉะเชิงเทรา 

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42.0 มม. ที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 

ภาคตะวันออก 59.4 มม. ที่ อุทยานแหงชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแกว เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 

   สวนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร ไมมีฝนตกหนัก 

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

 (4.0 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 11 ก.พ.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 

 (13.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 

  และ ที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง จ.เลย เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 

ภาคกลาง 18.7 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 

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

ภาคใต 20.6 º ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎรธาน ี เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 

กรุงเทพมหานคร 25.2 º ซ. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 
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 ต่ํากกวา 8.0  
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร  

สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร 
กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
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พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ 2566

ฉบับที่ 20/66

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธฝนฟาคะนอง คลื่นลม

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 65-75 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.

ความช้ืนสัมพัทธ 65-75 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 60-70 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 60-70 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 70-85 %

15-17ประเทศไทยตอนบน
อากาศแปรปรวน อ่าวไทยคล่ืน     
ลมแรง

1-2
เมตร  

2-3 เมตร  

ต่ําสุด 11-23 °ซ.
สูงสุด 30-37 °ซ.

ต่ําสุด 14-22 °ซ.
สูงสุด 28-36 °ซ.

ต่ําสุด 21-26 °ซ.
สูงสุด 29-35 °ซ.

ต่ําสุด 20-26 °ซ.
สูงสุด 29-35 °ซ.

ต่ําสุด 21-27 °ซ.
สูงสุด 29-36 °ซ.

1-2
เมตร  

ควร! ดแูลสขุภาพควร! ดแูลสขุภาพ

ระวงั! หนอน

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า

ระวงั! หนอน ควร! ควบคมุอณุหภมูโิรงเรอืน ระวงั! หนอน

ระวงั! คลืน่ลมแรง

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า

ควร! เก็บกักน้ํา

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า
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