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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 11 - 17 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันท่ี 11 – 15 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นท่ีปกคลมุประเทศไทยมกํีาลงัออนลง แตยังคงทําให
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดนําความช้ืนจากทะเลจีนใตเขามาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ในขณะท่ีในชวงวันท่ี 11 – 12 ม.ค. คลื่นกระแสลม
ฝายตะวันตกจะเคลื่อนผานประเทศไทยตอนบน สงผลทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนไดบางพ้ืนท่ีในระยะแรกหลังจากน้ันอุณหภูมิจะลดลง 
สวนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมบริเวณอาวไทย และภาคใตมีกําลังออนลง ทําใหคลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกําลังออน แตยังคงมีฝนตกหนัก   
บางแหง โดยบริเวณอาวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสงูมากกวา 1 เมตร สวนในวันท่ี 16 - 17 ม.ค. บริเวณความกดอากาศ
สูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงระลอกใหมจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบน      
มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมบรเิวณอาวไทย และภาคใตจะ
มีกําลังแรงข้ึน ทําใหคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางมีกําลังแรงข้ึน บริเวณอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูง
มากกวา 2 เมตร 

คําเตือน  ระยะน้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศแปรปรวน โดยจะมีอากาศหนาวเย็นและในชวงวันท่ี 11 – 12 ม.ค.จะมีฝนฟาคะนอง เกษตรกร
ควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือปองกันการเจ็บปวย สําหรับภาคใตจะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะ
ดังกลาว สวนในชวงวันท่ี 16 – 17 ม.ค.บริเวณอาวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพ่ิมความระมดัระวังในการเดินเรือ  

 คําแนะนําสาํหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ ในชวงวันท่ี 11 – 12 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาว โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 20 - 30 ของพ้ืนท่ีสวนมากทางตอนลางของภาค ในชวง

วันท่ี 11 – 12 ม.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 13 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 
20 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 13 – 17 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ําสุด 10 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  26 – 30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีนํ้าคางแข็ง
บางพ้ืนท่ี อุณหภูมิต่ําสุด 4 – 11 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 60 - 70 % ความยาวนาน
แสงแดด 7 - 9 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สวนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาว
จัด กับมีนํ้าคางแข็งบางพ้ืนท่ี เกษตรกรควรระวังความเสียหายท่ีจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร สําหรับสภาพอากาศท่ีแหงและ
มีลมแรง เกษตรกรควรระวังและปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยทําแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ีการเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟเผาวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร เพราะควันไฟจะลอยข้ึนในช้ันบรรยากาศไดยากเน่ืองจากอากาศท่ีจมตัวในฤดูหนาว แตจะแผปกคลุม
บริเวณขางเคียงทําใหทัศนวิสัยลดลง โดยเฉพาะบริเวณถนนหนทางเปนอุปสรรคตอการใชรถใชถนนและควันไฟอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าควรลดปริมาณอาหารเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีลดลงจะทําใหสัตวนํ้ากินอาหารไดนอยลง
อาหารท่ีเหลือจะทําใหนํ้าเนาเสีย สงผลใหสัตวนํ้าออนแอและเปนโรคไดงาย  

ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

ในชวงวันท่ี 11 – 14 ม.ค. อากาศเย็นในตอนเชา และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60     
ของพ้ืนท่ี ในชวงวันท่ี 11 – 13 ม.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 18 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  24 – 29 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. สวนในวันท่ี 15 - 17 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุด 14 – 17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  21 – 26 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 10 – 14 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 55 - 65 %  ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศหนาวเย็น สวนในชวงวันท่ี 11-14 ม.ค.มีฝนฟาคะนอง เกษตรกรควรหลีกเลีย่งการตากผลผลิตทางการเกษตร
ไวกลางแจง เพราะอาจเปยกช้ืนเสียหายได สวนในวันท่ี 15-17 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรให
ความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ และรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือปองกันการเจ็บปวย สําหรับเกษตรกรท่ีติดไฟเพ่ือให
ความอบอุนแกตนเองหากใชงานเสร็จแลวควรดับใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน เพ่ือปองกันไฟลุกลามจนเปนอัคคีภัย 
นอกจากน้ีควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนตนพืชดวยวัสดเุหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง 
เปนตน เพ่ือลดอัตราการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน นอกจากน้ีควรใชนํ้า    
อยางประหยัดโดยใหนํ้าพืชแบบมีประสิทธิภาพ และวางแผนการใชนํ้าท่ีเก็บกักไวใหเหมาะสม เพ่ือจะไดมีนํ้าใชทางดาน
การเกษตรในชวงแลง 

 
 



กลาง ในชวงวันท่ี 11 – 15 ม.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 30 ของพ้ืนท่ี ในชวงวันท่ี 11 – 13 
ม.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. สวน
ในวันท่ี 16 - 17 ม.ค. อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29 – 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 50 - 60 %           
ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.  
- ระยะน้ีอากาศเปลี่ยนแปลง กับมีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สวนผูท่ี
เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพ่ือปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอและเปนโรค
ไดงาย ชวงน้ีปริมาณและการกระจายของฝนมีนอยประกอบกับปริมาณนํ้าระเหยมีมากทําใหความช้ืนในดินลดลง เกษตรกรควรให
นํ้าแกพืชอยางเหมาะสม โดยเฉพาะพืชท่ีมีระบบรากตื้น เชน พืชไรและพืชผัก หากไดรับนํ้าไมเพียงพอจะทําใหผลผลิตลดลงและ
ดอยคุณภาพ ถาขาดนํ้าจะทําใหตนพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง สําหรับฝนท่ีตกไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกัน
การระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก เปนตน ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัดกินสวนท่ีออนของพืชทําใหตนพืช
ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและดอยคุณภาพ  

ตะวันออก ในชวงวันท่ี 11 – 15 ม.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 40 – 60 ของพ้ืนท่ีในชวงวันท่ี 11 – 12 
ม.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเล
มีคลื่นประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในวันท่ี 16 - 17 ม.ค. 
อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
26 – 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1 - 2 
เมตร ความช้ืนสัมพัทธ 55 - 65 % ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม. 
- ในชวงวันท่ี 11 -12 ม.ค. จะมีฝนฟาคะนองบางแหง เกษตรกรควรเก็บกักนํ้าเอาไว เพ่ือจะไดมีนํ้าใชทางดานการเกษตร สวน
ในวันท่ี 16-17 ม.ค. จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง เกษตรกรควรผูกยึดและค้ํายันก่ิงและลําตนของไมผลใหแข็งแรง เพ่ือปองกัน 
ก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลมแรง สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าในบอเลี้ยงควรดูแลสภาพนํ้าใหเหมาะสมกับชนิดของสัตวนํ้าท่ีเลี้ยง
และดูแลจํานวนสัตวนํ้าใหเหมาะสมกับปริมาณนํ้าท่ีมีอยู หากปริมาณนํ้ามีนอยจะทําใหสัตวนํ้าอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวนํ้า
ออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับฝนท่ีตกไมสม่ําเสมอ สภาพอากาศเหมาะแกการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไม
ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัดกินสวนท่ีออนของพืชทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ 
ดังน้ัน เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชดังกลาว 

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันท่ี 12 – 15 ม.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 30 - 40 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30      
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันท่ี 16 – 17 ม.ค. มีฝนฟา
คะนองรอยละ 40 - 60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากทางตอนลางของภาค ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีข้ึนมา : ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ตั้งแต
จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟา
คะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75 
- 85 %  ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม. 
ฝงตะวันตก ในชวงวันท่ี 11 – 13 ม.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 30 - 40 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันท่ี 14 – 
17 ม.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 30 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร 
หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสงู 1 - 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
30 – 34 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 70 – 80 %   
- ระยะน้ีทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือปองกันการเจ็บปวย กับจะมี
ฝนฟาคะนอง และในชวงวันท่ี 16-17 ม.ค.จะมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรท่ีอยูทางตอนบนของภาคควรกักเก็บนํ้าเอาไว เพ่ือ
จะไดมีนํ้าใชทางดานการเกษตรในชวงแลง สวนทางตอนลางของภาคความช้ืนในดินและในอากาศมีสูง เกษตรกรควรระวังและ
ปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา เชน โรครากเนาโคนเนาในไมผล และโรคใบยางรวงในยางพารา เปนตน ซึ่งจะทําใหตนพืช
เสียหาย ผลผลิตลดลงและดอยคุณภาพ สวนผูท่ีเลี้ยงสัตวไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในท่ีช้ืนแฉะเปนเวลานาน เพราะจะทําให
สัตวออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากน้ีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูกนํ้าทวมในระยะท่ีผานมาหากระดับนํ้าลดลงแลว เกษตรกรควร
รีบฟนฟูสภาพสวนและแหลงนํ้าใหใชไดดีดังเดิม ไมควรปลอยใหนํ้าขังบริเวณโคนตนพืชนาน เพราะจะทําใหรากพืชเนา ตนพืช
ตายได รวมท้ังหลีกเลี่ยงการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรท่ีหนักเขาพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพราะจะทําใหดินแนนสงผลตอรากพืช
และเครื่องจักรกลอาจติดหลมได อน่ึง ในชวงวันท่ี 16-17 ม.ค. บริเวณอาวไทยจะมีคลื่นลมแรง โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 
เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง 
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ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันท่ีผานมา  

 ระหวางวันที่ 4-10 มกราคม 2566 มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส สวน

จังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก กาฬสินธุ นครราชสีมา บุรีรัมย สุราษฎรธานี พัทลุง ตรัง และสตูล  

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57.8 มม. ที่ อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 

ภาคใต 360.2 มม. ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตาน ี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 

สวนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และกรุงเทพมหานครไมมีรายงานฝนตกหนัก  

 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 9.2 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.9 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 

 (7.0 º ซ. ที่ อุทยานแหงชาติภูเรือ อ.ภูเรือ  จ.เลย เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 

ภาคกลาง 17.5 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 

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

ภาคใต 19.3 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 

กรุงเทพมหานคร 22.1 º ซ. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา  เขตบางนา เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 
   

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  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร 

 
    สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร  

    กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2566

ฉบับที่ 5/66

1-2 เมตร  

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธฝนฟาคะนอง คลื่นลม

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

2 เมตร  
ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 50-60 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.

ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 60-70 %

ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 70-85 %

ประเทศไทยตอนบน
อากาศแปรปรวน อ่าวไทยคล่ืน  
ลมแรง

ต่ําสุด 10-23 °ซ.
สูงสุด 26-33 °ซ.

ต่ําสุด 14-21 °ซ.
สูงสุด 21-29 °ซ.

ต่ําสุด 19-24 °ซ.
สูงสุด 26-33 °ซ.

ต่ําสุด 19-25 °ซ.
สูงสุด 29-33 °ซ.

ต่ําสุด 22-25 °ซ.
สูงสุด 29-34 °ซ.

ควร! ระวงัความเสยีหาย

ระวงั! โรคเชือ้รา

1-2 เมตร  

ควร! คลมุดนิ

ไมค่วร! อยูใ่นทีช่ ืน้แฉะ

ควร! ใหค้วามอบอุน่

ควร! ดแูลสภาพน้ําระวงั! หนอน

ระวงั! อัคคภัีย

ควร! เดนิเรอืระวงั

ควร! ควบคมุอณุหภมูโิรงเรอืน ระวงั! หนอน
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