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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 18 - 24 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันพุธท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันท่ี 18 - 22 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนแผลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมอีากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีในชวงวันท่ี 19 – 21 ม.ค. 66 ลมตะวันตกในระดับบน
เคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือ ทําใหภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันท่ี 23 - 24 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล
อากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหมจะแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวเย็น
ตอเน่ือง สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมบริเวณอาวไทยและภาคใตมีกําลังคอนขางแรง ตลอดชวง สงผลใหในชวงวันท่ี 20 – 24 ม.ค. 66 
บริเวณภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยจะมีกําลังแรงข้ึน โดยบริเวณอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2  
เมตร สวนอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 2 -3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ตลอดชวง 

คําเตือน  ระยะน้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวควรเพ่ิม
ความอบอุนแกสัตวเลี้ยง สวนในชวงวันท่ี 20 - 24 ม.ค. บริเวณอาวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงเดินเรอืบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง เรอืเล็กบริเวณอาวไทยตอนลางควรงดออกจากฝง ตลอดชวง  

 คําแนะนําสาํหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ ในชวงวันท่ี 19 – 21 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาว ตลอดชวง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 10 – 20 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  26 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีนํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุด 
2 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 50 - 60 % ความยาวนานแสงแดด 8 - 9 
ชม. 
- ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น สวนในชวงวันท่ี 19-21 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรใหความอบอุน
แกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับผูท่ีเลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือปองกันสัตว
เลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย นอกจากน้ีเกษตรกรควรสํารวจแผงกําบังลมหนาว หากชํารุดควรซอมแซมใหใช
งานไดตามปกตปิองกันลมโกรกโรงเรือน และควรเพ่ิมดวงไฟในโรงเรือนเพ่ือใหความอบอุนแกสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ สําหรับ
บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และอาจเกิดนํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี เกษตรกรควรระวังความเสียหายท่ีจะเกิดกับ
พืชผลทางการเกษตร รวมท้ังควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชดวยวัสดุสีเขมเพ่ือรักษาอุณหภูมิดิน ลดการระเหยของนํ้าบริเวณ
ผิวดิน และรักษาความช้ืนภายในดิน 

ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

ในชวงวันท่ี 18 – 19 และ 24 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาว ตลอดชวง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิ
ต่ําสุด 9 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  26 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 5 – 12 
องศาเซลเซียส สวนในชวงวันท่ี 18 – 19 และ 24 ม.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 20 - 23 
ม.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 50 - 60 %  ความยาวนานแสงแดด 8 - 9 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สวนบริเวณเทือกเขาและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองและสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ รวมท้ังควรสํารวจแผงกําบังลมหนาว หากชํารุดควร
ซอมแซมใหใชงานไดตามปกติปองกันลมโกรกโรงเรือน และควรเพ่ิมดวงไฟในโรงเรือนเพ่ือใหความอบอุนแกสัตวเลี้ยงอยาง
เพียงพอ สวนสภาพอากาศท่ีแหงทําใหนํ้าระเหยมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพ่ือลดการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิ
ดิน  

กลาง อากาศเย็นในตอนเชา ตลอดชวง โดยในชวงวันท่ี 18 – 19 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ําสุด 
18 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ในชวงวันท่ี 18 – 19 ม.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 
30 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 20 - 24 ม.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 50 - 60 % ความ
ยาวนานแสงแดด 8 - 9 ชม.  
- ระยะน้ีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวควรควบคุม
อุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก สวนสภาพอากาศท่ีแหงทําใหนํ้าระเหยมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณ
แปลงปลูกดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดอัตราการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษา
อุณหภูมิดิน สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าควรระวังและปองกันความเสียหายท่ีเกิดจากสภาพนํ้าเปลี่ยน รวมท้ังควรลดปริมาณอาหาร
เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีลดลงทําใหสัตวนํ้ากินอาหารไดนอย อาหารท่ีเหลือจะทําใหนํ้าเนาเสีย สัตวนํ้าท่ีอาศัยอยูจะออนแอและเปน
โรคไดงาย 



ตะวันออก อากาศเย็นในตอนเชา ตลอดชวง โดยในชวงวันท่ี 18 – 19 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ําสุด 
17 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 – 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเรว็ 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 
1 - 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ความช้ืนสัมพัทธ 60 - 70 % ความยาวนานแสงแดด 8 - 9 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวยและควรผูกยึดและค้ํา
ยันก่ิงและลําตนของไมผลใหมั่นคงแข็งแรงเพ่ือปองกันก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลมแรง สวนเกษตรท่ีเลี้ยงสัตวควรควบคุม
อุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย สําหรับ
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทานควรวางแผนการใชนํ้าท่ีกักเก็บไวใหมีประสิทธิภาพ และควรกักเก็บนํ้าในชวง
น้ีไวใชสําหรับการเกษตรในชวงแลง  

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันท่ี 18 – 19 ม.ค. อากาศเย็น มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 30 ของพ้ืนท่ี สวนมากทางตอนลางของภาค สวน
ในชวงวันท่ี 20 – 24 ม.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สวนมากทางตอนลางของ
ภาค ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีข้ึนมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต
จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟา
คะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 
- 85 %  ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. 
ฝงตะวันตก ในชวงวันท่ี 18 - 19 ม.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 20 ของพ้ืนท่ี สวนในชวงวันท่ี 20 – 24 ม.ค. มีฝนฟาคะนองรอย
ละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 1 
เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 70 – 80 %   
- ในชวงวันท่ี 18-19 ม.ค. มีอากาศเย็นกับมีฝนเล็กนอยบางแหง สวนในชวงวันท่ี 20 – 24 ม.ค. จะมีฝนฟาคะนอง และมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากจากสภาวะนํ้าทวมฉับพลนั และนํ้าปาไหล
หลาก สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงโดนฝนและอยูในท่ีช้ืนแฉะเปนเวลานาน รวมท้ังควรรักษาอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก นอกจากน้ีเกษตรกรควรระวังโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราในพืชสวน โดยเฉพาะโรครากเนา
โคนเนาในไมผล โรคหนากรีดยางและโรคใบยางรวงในยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ และโรคราสีชมพูในไมผล เปนตน สําหรับ
พ้ืนท่ีการเกษตรซึ่งเปนท่ีลุม เกษตรกรไมควรปลอยใหนํ้าขังในแปลงปลูกและโคนตนพืชนาน เพราะจะทําใหรากพืชขาดอากาศ 
ตนพืชตายได  

NT 

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันท่ีผานมา  

   ระหวางวันท่ี 11 – 17 มกราคม 2566 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนราธิวาส สวนบริเวณจังหวัดท่ีมีฝนตกหนัก ไดแก         ศรี
สะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด พัทลุง ตรัง และสตูล     

สําหรับบริเวณท่ีมีฝนตกหนัก และฝนหนักมากท่ีสุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48.0 มม. ท่ี อ.นาจะหลวย      จ.อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 11 ม.ค. 
ภาคตะวันออก 88.3 มม. ท่ี อ.วังจันทร จ.ระยอง เม่ือวันท่ี 11 ม.ค. 
ภาคใต 133.2 มม. ท่ี อ.แวง      จ.นราธิวาส เม่ือวันท่ี 12 ม.ค. 

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครไมมีรายงานฝนตกหนัก 

สําหรับบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ําท่ีสุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 8.0 º ซ. ท่ี 

ท่ี 

ดอยอางขาง  อ.ฝาง 

อ.อุมผาง    

จ.เชียงใหม 

จ.ตาก    

เม่ือวันท่ี 

เม่ือวันท่ี 

16 

16 

ม.ค. 

ม.ค. 
 (1.8 º ซ. ท่ี กิ่วแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม เม่ือวันท่ี 17 ม.ค.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11.1 º ซ. ท่ี กกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เม่ือวันท่ี 15 ม.ค. 
 (8.0 º ซ. ท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเลย อ.ภูเรือ จ.เลย เม่ือวันท่ี 16,17 ม.ค.) 
ภาคกลาง 15.2 º ซ. ท่ี อ.ทองผาภูมิ    จ.กาญจนบุรี   เม่ือวันท่ี 16 ม.ค. 
ภาคตะวันออก 19.5 º ซ. ท่ี อ.สัตหีบ    จ.ชลบุรี เม่ือวันท่ี 14 ม.ค. 
ภาคใต 17.0 º ซ. ท่ี 

ท่ี 

กกษ.กาญจนดิษฐ  

กกษ.สวี    

จ.สุราษฎรธานี 

จ.ชุมพร   

เม่ือวันท่ี 

เม่ือวันท่ี 

17 

17 

ม.ค. 

ม.ค. 
กรุงเทพมหานคร 22.2 º ซ. ท่ี ทาอากาศยานกรุงเทพ  เขตดอนเมือง เม่ือวันท่ี 16 ม.ค. 

หมายเหตุ 
เกณฑปรมิาณฝน ฝนเล็กนอย  ฝนปานกลาง  ฝนหนกั  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 ต่ํากวา 8.0  
สอต. หมายถึง สถานอีุตนุิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร     
     
    สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร  
    กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

2 

 



ฮ

ฮ

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 
02-366-9336

ฝนฟา้คะนอง คลืนอุณหภูมิ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ระหว่างวันท่ี 18 – 24 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 19 – 25 °C
สูงสุด 29 – 34 °C

ตํ่าสุด 10 – 20 °C
สูงสุด 26 – 32 °C

ตํ่าสุด 18 – 23 °C
สูงสุด 29 – 33 °C

1 - 2 เมตร 

ฉบับที่ 8/66

ลมแรง

ตํ่าสุด 17 – 21 °C
สูงสุด 26 – 32 °C

ตํ่าสุด 9 – 18 °C
สูงสุด 26 – 32 °C

ประเทศไทยตอนบนอากาศ  เย็น-หนาว กับมี ลมแรง
ภาคใต้ อากาศเย็น กับมี ฝนฟา้คะนอง / ฝนตกหนัก- หนักมากบางแห่ง

ลดปริมาณอาหารลง ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน

ควรคลุมดิน

1 – 2 เมตร 

ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา

ระวัง เกิดน้ําค้างแข็ง ระวัง อากาศหนาวเย็น
°c

ระวัง อากาศหนาวเย็น

°c

°c°c

ระวัง คล่ืนซัดฝั่ ง ควรค้ํายันก่ิงไม้ผล
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