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ฉบับที่ 3/2566 

 

 

พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 6 - 12 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันศุกร 6 มกราคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงไดแผลงมาปกคลุม

ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส 

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอาวไทยและภาคใตจะมีกําลังแรงข้ึน ในขณะที่หยอมความกดอากาศต่ําบริเวณ

เกาะบอรเนียวจะเคลื่อนตัวเขาใกลปลายบริเวณแหลมญวณ สวนภาคใตจะมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแหง สําหรับคลื่นลมบริเวณอาว

ไทยจะมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 4 เมตร สวนในชวงวันที่ 9-12 ม.ค. 66 บริเวณความกด

อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังออนลง ทําใหประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงข้ึนกับมีหมอกในตอนเชา แต

ยังคงทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีฝนเล็กนอยบางแหงเกิดข้ึนได สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยจะมีกําลังออนลง โดย

อาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร 

คําเตือน ในชวงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวย 

สําหรับในชวงวันที่ 6-8 ม.ค. 66 บริเวณอาวไทยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และ

เรือเล็กควรงดออกจากฝง 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 7-8 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 10-21 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําคางแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด 3-

11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 9-12 ม.ค. 66 อากาศเยน็ถึงหนาวกับ

มีหมอกในตอนเชา โดยมีฝนเล็กนอยบางแหง ในชวงวันที่ 10-11 ม.ค. 66 อุณหภูมิต่ําสุด 13-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

สูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 

ความเร็ว 10-15 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชาโดยมีฝนเล็กนอยบางแหง และยังคงมีความชื้นในอากาศสูง เกษตรกร

ควรระวังและปองกันการระบาดของโรคราน้ําคางในพืชตระกูลกะหล่ําและผักกาด เชน คะนา กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก 

บรอกโคลี กวางตุง ผักกาดขาว และผักกาดหอม เปนตน นอกจากนี้ควรระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟปา 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 7-8 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

ต่ําสุด 13-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 8-

12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 9-12 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอก

ในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนรอยละ 10-20 ของพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค 

อุณหภูมิต่ําสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  28-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ

ต่ําสุด 10-14 องศาเซลเซียส  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนาน

แสงแดด 6-9 ชม. 

- ในชวงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง ผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาให

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอและเปนโรคไดงาย และเตรียมจัดทําแผงกําบังลม

หนาวแกสัตวเลี้ยง นอกจากนีค้วรวางแผนการใชน้ําทางดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยูในชวงแลง 

 

 

 



 

กลาง ในชวงวันที่ 7-8 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 

19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-28 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

สวนในชวงวันที่ 9-12 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝน

เล็กนอยบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนอื 

ความเร็ว 10-20 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรใหอาหารแกสัตวน้ําอยางเหมาะสม เพราะในชวงอากาศเย็นสัตวน้ําจะกิน

อาหารไดนอย อาหารที่เหลือจะทําใหน้ําเนาเสีย อาจทําใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับเกษตรกรที่อยูนอกเขต

ชลประทานหากตองการปลูกพืชรอบใหมควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย เนื่องจากระยะนี้อยู

ในชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย อาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพชื 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 7-8 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิ

ต่ําสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-28 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 9-12 ม.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอก

ในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 20-22 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ในชวงวันที่ 7-8 ม.ค. 66 จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง เกษตรกรควรผูกยึดและคํ้ายันก่ิงไมผลใหมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้

ควรทําสวนใหโปรง อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 7-8 ม.ค. 66 ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเชา สวนทางตอนลางของภาค มีฝนฟา

คะนองรอยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนอื ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมี

คลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 4 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

สูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 9-12 ม.ค. 66 ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนอง

รอยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีข้ึนมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ตั้งแต

จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่

มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 75-85 %  ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. 

ฝงตะวันตก ในชวงวันที่ 7-8 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 20-30 ของพื้นที่ ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มี

ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส สวน

ในชวงวันที่ 9-12 ม.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนอง

คลื่นสูง 1-2 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 

- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักบางแหงทางตอนลางของภาค ทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกร

ควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก สําหรับผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยง

ไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปน

โรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา  
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ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงปกคลุมประเทศไทยใน

ระยะคร่ึงแรกของชวง จากนัน้มกํีาลังออนลง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจนีไดแผลงมาปก

คลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตในวนัสุดทายของชวง ลักษณะดังกลาวทาํใหบริเวณประเทศไทยมีอากาศเย็นทัว่ไปกับมีอากาศ

หนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะคร่ึงแรกของชวง จากนั้นหลายพืน้ที่มีอุณหภูมิสูงข้ึนแตยังคงมีอากาศเย็น

ในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนเล็กนอยบางพื้นทีบ่ริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในบางวนั สาํหรับภาคใตมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันตลอดชวง โดยมีกําลงัแรงข้ึนในระยะปลายชวง ทําใหภาคใตมีฝน

สวนมากทางฝงตะวนัออกของภาค 

 ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปกับมอีากาศหนาวหลายพืน้ที่ตลอดชวง สาํหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึง

หนาวจัด นอกจากนี้มีรายงานน้าํคางแข็งบริเวณจังหวัดเชยีงใหมในวันที่ 1-2 ม.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวทัว่ไปใน

ระยะคร่ึงแรกของชวง จากนัน้อุณหภูมิสูงข้ึนแตยังคงมีอากาศเยน็ทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพืน้ที่ทางตอนบนของภาค สาํหรับบริเวณ

เทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจดั และมฝีนเล็กนอยบางพืน้ที่ในวันที่ 1-2 ม.ค. ภาคกลาง มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอด

ชวง กับมีอากาศหนาวบางพืน้ทีบ่ริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 2 ม.ค. ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะตนและกลางชวง 

จากนั้นอุณหภูมิสูงข้ึนแตยังคงมอีากาศเย็นหลายพืน้ที่ โดยมีอากาศหนาวบางพืน้ที่บริเวณจังหวดัสระแกวในวันที่ 1 ม.ค. ภาคใตฝง

ตะวันออก มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะคร่ึงแรกของชวง จากนั้นอุณหภูมิสูงข้ึนแตยังคงมีอากาศเย็นหลายพืน้ที่ โดยมีฝนรอยละ 10-50 

ของพื้นที่ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีลงไป สวนมากในระยะคร่ึงหลังของชวง ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพืน้ที่สวนมากใน

ระยะตนและกลางชวง โดยมฝีนเล็กนอยบางพืน้ที่ในวนัที่ 1, 3 และ 4 ม.ค. 

 ชวงที่ผานมาไมมีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก 

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

 (4.0 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 2-5 ม.ค.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.8 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 

 (7.0 º ซ. ที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสงูเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 

  และ ที่ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 1,3 ม.ค. 

  และ ที่ อุทยานแหงชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 2 ม.ค.) 

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

ภาคตะวันออก 16.0 º ซ. ที่ อ.เมือง    จ.สระแกว เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 

ภาคใต 17.2 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 

กรุงเทพมหานคร 19.4 º ซ. ที่ ทาอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 1 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  
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร  

 
สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร 
กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
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ฉบับที่ 3/2566

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันท่ี 6 – 12 มกราคม 2566

ภาคเหนือ
ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

**********************************************

ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

ภาคใต้
ความชืน้สัมพัทธ ์75-85% : ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. 
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ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภมูิลักษณะอากาศ คลื่นลม
ส่วนอุตนุยิมวทิยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336 **********************************************

ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

~1 ม.
2-4 ม.

(6-8 ม.ค. 66)

ควร ! ควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน

อย่าใหเ้ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ควร ! ใหอ้าหารสัตวน์ํา้อย่างเหมาะสม
(ช่วงอากาศเยน็สัตวน์ํา้กนิอาหารได้น้อย)

ระวัง ! โรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้ราในพชืไร่ ไม้ผล และพชืผัก

ระวัง ! โรครานํา้ค้างในพชืตระกูลกะหลํ่าและผักกาด

(7-8 ม.ค. 66)

ควร ! ผูกยดึคํา้ยันกิง่ไม้ผลใหม่ั้นคงแข็งแรง
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