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พยากร ณ์อากาศ เพื่ อการ เกษตร  7  วั นข้ า งหน้ า  

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันจันทรท์ี ่27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ  ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังแรงที่ปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนเริ่มมีก าลังอ่อนลง ท าให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 2–5 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย กับมีลม
แรง  ส าหรับในช่วงวันที่ 27–28 ก.พ. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลมุอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรง ท าให้ภาคใต้
ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง  ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลงัแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลืน่สงู 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟา้
คะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลืน่สงูมากกว่า 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันห่างฝัง่
มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1–5 มี.ค. 66 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลงัค่อนขา้ง
แรง ท าให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร 
ค าเตือน  ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 66 บริเวณ
อ่าวไทยจะมีคลื่นแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวัง โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง 

 ค าแนะน าส าหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบตอ่พืช/สัตว์ 
เหนือ ในช่วงวันที่ 27–28 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 14–17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–33 องศา

เซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 5–11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10–25 
กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1–5 มี.ค. 66 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 16–21 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 6–15 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15–30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งควรระวังการ
ระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสในสตรอเบอรี โรคใบจุดสีม่วงในหอมแดงและหอมหัวใหญ่ 
เป็นต้น ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกัน
สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 12–20 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 5–14 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2-5 มี.ค. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิ
ต่ าสุด 14–21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 8–13 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15–35 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งควรระวังและ
ป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจ าพวกหนอน เช่น หนอนเจาะฝักในพืชตระกูลถั่ว หนอนม้วนใบในถั่วเขียว เป็นต้น 
ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง
ปรับตัวไม่ทัน 
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กลาง ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 

18–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–25 กม./ชม. ส่วนในช่วง
วันที่ 2-5 มี.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ าสุด 20–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–33 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15–30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย จากสภาพอากาศที่มี
หมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้
ด้วย ส าหรับพืชผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทิ้ง ไว้กลางแจ้งข้ามคืน 
เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายเนื่องจากหมอกและน้ าค้างได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
ในขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก 

ตะวันออก ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 66 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 
19–24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 2-5 มี.ค. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลม
แรง อุณหภูมิต่ าสุด 21–24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34–35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15–30 
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 55-65 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 
ชม. 

- ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาด
ของศัตรูพืชจ าพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในขณะ
สัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าควรดูแลปริมาณน้ าที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับปริมาณจ านวน
สัตว์น้ าที่เลี้ยง หากปริมาณน้ ามีน้อยจะท าให้สัตว์น้ าอยู่อย่างแออัด จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย 

ใต ้ ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 
66 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 4-5 มี.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–30 ของ
พื้นที่ ในช่วงวันที่ 27–28 ก.พ. 66 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมี
คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1–5 
มี.ค. 66  ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณ
ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./
ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 20–24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29–33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม. 
ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–30  ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 66 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วง
วันที่ 1-5 มี.ค. 66  ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ ากว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 22–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ความยาวนาน
แสงแดด 5-7 ชม. 

- บริเวณทางตอนบนของภาค ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืช
จ าพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น ส่วนทางตอนล่างของภาค จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ 
เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหล
หลากได้ รวมทั้งควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าใน
ไม้ผล เป็นต้น อน่ึง ในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. บริเวณทะเลอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น
สูงมากกว่า 4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง รวมทั้ง
ควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย 

PK 
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ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา  
 ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่ง
แรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว 
ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือในวันที่ 23 ก.พ. ลักษณะดังกล่าวท า ให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศ
เย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ และมียังคง
มีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้  และมีก าลังแรงขึ้นในระยะปลาย
สัปดาห์  

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค ส าหรับบริเวณเทือกเขาและยอด
ดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ าค้างแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 24 ก.พ. โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในบางวัน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค ส าหรับบริเวณ
เทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว ภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเช้าเกือบทั่วไป นอกจากนี้มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยนาทและ
ลพบุรีในวันที่ 25 ก.พ. ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 24 ก.พ.  ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-45 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 20, 21 และ 25 
ก.พ. นอกจากนี้มีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 20 ก.พ. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อย
ละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ 

ในช่วง 7 วันที่ผ่าน บริเวณประเทศไทยไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก โดยมีฝนตกหนักในภาคใต้  ได้แก่ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และพังงา ส าหรับปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 85.1 มิลลิเมตร ที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์    

ส าหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 13.9 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 
 (5.8 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.0 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 
 (8.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภเูรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 
ภาคกลาง 18.2 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 
ภาคตะวันออก 18.0 º ซ. ที่ กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 
ภาคใต้ 17.9 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 
กรุงเทพมหานคร 20.8 º ซ. ที่ ท่าอากาศกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 

   

หมายเหต ุ
เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก  ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)  0.1-10.0   10.1-35.0 35.1- 90.0      มากกวา่ 90.0  
เกณฑ์อากาศหนาว  อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด  
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)  16.0-22.9   8.0-15.9 ต่ ากกว่า 8.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร 

    ส่วนอุตุนิยมวทิยาเกษตร กองพฒันาอุตนุิยมวิทยา 

     กรมอุตุนิยมวิทยา 



ฉบับที่ 25/66

2-4 ม.
(27-28 ก.พ.)

ภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้

ประมาณ 1 ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

ระหว่างวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336

อุณหภมูิ ความยาวนานแสงแดด คลื่น

ระวัง อันตรายจากคลื่นซัดฝ่ัง

10-60 %

10-30 %

ฝน

[20-26 / 29-35]        4-7 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์75-85% 

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เรือเล็ก งดออกจากฝั่ งระวัง ศัตรูพืชจ าพวกปากดูด

ควบคุม อุณหภูมิในโรงเรือนระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื่อรา

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

หลีกเลี่ยง ตากผลผลิตข้ามคืน

ควบคุม อุณหภูมิโรงเรือน

2-3 ม.
(27-28 ก.พ. 

ระวัง ศัตรูพืชจ าพวกหนอน

ควบคุมปริมาณ สัตว์น ้า

28-35 C

14-21 C

- % ของบางพ้ืนที ่ 7-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% - % ของพ้ืนที่ 6-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 

28-33 C

12-21 C

32-35 C

19-24 C

30-34 C

18-22 C

- % ของพ้ืนที ่  7-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% - % ของพ้ืนที ่          7-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์55-65% 


