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ฉบับที่ 7/2566 

 

 

พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 16 – 22 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันจันทร 16 มกราคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 16-19 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงระลอกใหมจากประเทศจีน

แผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 

องศาเซลเซียส ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สวนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะ

ลดลง 2-4 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 20-22 ม.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจะแผ

ลงมาคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นตอเนื่อง 

 ในชวงวันที่ 17-22 ม.ค. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอาวไทยและภาคใตมีกําลังแรงคอนขางแรง สงผลให

ภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักบางแหงในชวงวันที่ 20-22 ม.ค. 66 สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยจะมีกําลังแรงข้ึน โดยบริเวณอาวไทยตอนบนมี

คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนอง

คลื่นสูงมากกวา 3 เมตร 

คําเตือน ในชวงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวย 

สําหรับในชวงวันที่ 17-22 ม.ค. 66 บริเวณอาวไทยตอนลางจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการ

เดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝง 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 17-18 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 12-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด  

27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 4-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 10-20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 19-22 ม.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสุด 10-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมี

น้ําคางแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 2-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.  ความชื้น

สัมพัทธ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเชา เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคราน้ําคางในพืช

ตระกูลแตง เชน  แตงกวา แตงราน แตงโม แตงไทย เมลอน แคนตาลูป ซูกินี ฟกทอง ฟกเขียว ฟกแมว มะระจีน และบวบ 

เปนตน นอกจากนี้ควรระวังการเกิดอัคคีภัยและไฟปา 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

อากาศเย็นถึงหนาว โดยในชวงวันที่ 17-19 ม.ค. 66 อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ําสุด 9-17 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 21-26 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 5-12 องศาเซลเซียส ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ในชวงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง ผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาให

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน จนออนแอและเปนโรคไดงาย และเตรียมจัดทําแผงกําบังลม

หนาวแกสัตวเลี้ยง นอกจากนีค้วรวางแผนการใชน้ําทางดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยูในชวงแลง 

 

 

 

 

 

 



 

กลาง อากาศเย็นตลอดชวง โดยในชวงวันที่ 17-19 ม.ค. 66 อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ําสุด 

18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 17-19 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 20-22 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  

ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรใหอาหารแกสัตวน้ําอยางเหมาะสม เพราะในชวงอากาศเย็นสัตวน้ําจะกิน

อาหารไดนอย อาหารที่เหลือจะทําใหน้ําเนาเสีย อาจทําใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับเกษตรกรที่อยูนอกเขต

ชลประทานหากตองการปลูกพืชรอบใหมควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย เนื่องจากระยะนี้อยู

ในชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย อาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพชื 

ตะวันออก อากาศเย็นตลอดชวง โดยในชวงวันที่ 17-19 ม.ค. 66 อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ําสุด 

17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 17-22 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 

15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %  ความยาวนาน

แสงแดด 6-9 ชม. 

- ในชวงวันที่ 17-19 ม.ค. 66 จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรง เกษตรกรควรผูกยึดและคํ้ายันก่ิงไมผลใหมั่นคงแข็งแรง 

นอกจากนี้ควรทําสวนใหโปรง อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อลดความชื้นสะสม ปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 16-19 ม.ค. 66 มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-30 ของพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค สวน

ในชวงวันที่ 20-22 ม.ค. 66 มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากทางตอนลาง

ของภาค ในชวงวันที่ 17-22 ม.ค. 66 ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีข้ึนมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./

ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลง

ไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง

มากกวา 3 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 75-

85 %  ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. 

ฝงตะวันตก ในชวงวันที ่16-19 ม.ค. 66 มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 20-22 ม.ค. 66 มีฝน

ฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ ในชวงวันที่ 17-22 ม.ค. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21-25 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 

- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักบางแหงทางตอนลางของภาค ทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกร

ควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก สําหรับผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยง

ไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปน

โรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา  

RR 

 

ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 9 - 15 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตเกือบตลอด

สัปดาห ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่ 10-13 ม.ค. นอกจากนี้คลื่นกระแสลม

ฝายตะวันตกไดเคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 11-12 ม.ค. ลกัษณะดังกลาวทําใหบริเวณภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวสวนมากทางตอนบนของภาคเหนือ สวนภาคอ่ืน ๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ 

โดยประเทศไทยตอนบนมีฝนสวนมากในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห สําหรับภาคใตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังออนพัดปกคลุม อาวไทย
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และภาคใตเกือบตลอดสัปดาห กับมีหยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใตตอนลางใกลปลายแหลมญวนในวันที่ 10 ม.ค. ได

เคลื่อนเขาปกคลุมอาวไทยตอนลางในวันที่ 11 ม.ค. ทําใหภาคใตยังคงมีฝนตกตลอดสัปดาหสวนมากทางตอนลางของภาค 

 ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคในวันแรกของสัปดาหและในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห สวน

วันอ่ืน ๆ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่สวนมากทางตอนบนของภาค สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศ

หนาวถึงหนาวจัด นอกจากนี้มีรายงานน้ําคางแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 13 ม.ค. โดยมีฝนรอยละ 5-10 ของพื้นที่ในระยะคร่ึงแรก

ของสัปดาห ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะคร่ึงหลัง

ของสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ เวนแตในวันที่ 10-11 ม.ค. มฝีนรอย

ละ 75-85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหง ภาคกลาง มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห จากนั้นมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป 

โดยมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ในวันที่ 10 ม.ค. ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะตนและกลางสัปดาห จากนั้นมีอากาศเย็นเกือบ

ทั่วไป โดยมีฝนรอยละ 5-50 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห กับมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 11 ม.ค. ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นหลาย

พื้นที่ตลอดสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 10-45 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในวันที่ 10 และ 12 ม.ค. ภาคใตฝง

ตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่สวนมากในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 5-40 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห กับมีฝนหนักบาง

แหงในวันที่ 10, 12 และ 13 ม.ค. 

สัปดาหที่ผานมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนราธิวาส สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก กาฬสินธุ 

นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ระยอง ตราด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล      

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57.8 มม. ท่ี อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย เมื่อวันท่ี 10 ม.ค. 

ภาคตะวันออก 88.3 มม. ท่ี อ.วังจันทร จ.ระยอง เมื่อวันท่ี 11 ม.ค. 

ภาคใต 133.2 มม. ท่ี อ.แวง      จ.นราธิวาส เมื่อวันท่ี 12 ม.ค. 

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครไมมีรายงานฝนตกหนัก 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 10.3 º ซ. ท่ี อ.เถิน    จ.ลําปาง เมื่อวันท่ี 15 ม.ค. 

 (3.5 º ซ. ท่ี สถานีเกษตรหลวงอางขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม เมื่อวันท่ี 10 ม.ค.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11.1 º ซ. ท่ี กกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันท่ี 15 ม.ค. 

 (8.5 º ซ. ท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเลย อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันท่ี 15 ม.ค.) 

ภาคกลาง 17.6 º ซ. ท่ี ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล    จ.ลพบุร ี เมื่อวันท่ี 15 ม.ค. 

ภาคตะวันออก 19.5 º ซ. ท่ี อ.สัตหีบ    จ.ชลบุร ี เมื่อวันท่ี 14 ม.ค. 

ภาคใต 19.0 º ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ เมื่อวันท่ี 15 ม.ค. 

กรุงเทพมหานคร 23.3 º ซ. ท่ี ทาอากาศยานกรุงเทพ  เขตดอนเมือง เมื่อวันท่ี 12 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 7/2566

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันท่ี 16 – 22 มกราคม 2566

ภาคเหนือ
ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

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

ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

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

21-26
9-17

26-32
10-21

26-31
17-21

29-31
18-23

29-34
20-25

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภมูิลักษณะอากาศ คลื่นลม
ส่วนอุตนุยิมวทิยาเกษตร

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

ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

1-2 ม.
2-3 ม.

(17-22 ม.ค. 66)

ควร ! ควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน

อย่าใหเ้ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ควร ! ใหอ้าหารสัตวน์ํา้อย่างเหมาะสม
(ช่วงอากาศเยน็สัตวน์ํา้กนิอาหารได้น้อย)

ระวัง ! โรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้ราในพชืไร่ ไม้ผล และพชืผัก

(17-19 ม.ค. 66)

ควร ! ผูกยดึคํา้ยันกิง่ไม้ผลใหม่ั้นคงแข็งแรง

ระวัง ! โรครานํา้ค้างในพชืตระกูลแตง
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