
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

 

 
 
 
 

 
 

ฉบับที่ 28/2566 

 

 

พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 6 – 12 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลัง

ออนลง ประกอบกับจะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิ       

สูงข้ึนกับมีหมอกในตอนเชา โดยมีอากาศรอนในตอนกลางวัน สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต 

และทะเลอันดามันมีกําลังออน ทําใหภาคใตมีฝนนอย แตยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนไดบางพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค สวนคลื่นลม

บริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังออนลง โดยอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร 

คําเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวย 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันขางหนาและผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา โดยมีฟาหลัวกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ตลอดชวง อุณหภูมิตํ่าสุด 18 – 23 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 35 – 39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 60-70%             

ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. 

- ระยะนี้เปนชวงเปล่ียนจากฤดูหนาวเขาสูฤดูรอน อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนจะแตกตางกันมาก เกษตรกรควรดูแล

สุขภาพใหแข็งแรง สวนผูท่ีเล้ียงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปล่ียนแปลงรวดเร็วเพ่ือปองกันสัตวเล้ียง

ปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย สําหรับระยะตอไปจะเปนฤดูรอน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย 

เกษตรกรควรใชน้ําท่ีเก็บกักไวอยางประหยัดโดยใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพ รวมท้ังควรวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม 

เพ่ือจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงแลง อนึ่ง สภาพอากาศที่แหงในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและปองกันการเกิด

อัคคีภัย โดยทําแนวกันไฟรอบพ้ืนที่การเกษตร และอาคารบานเรือน และหลีกเล่ียงการจุดไฟ หากมีความจําเปนตองติดไฟ

ควรดับใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน 

ตะวั นออก 

เฉียงเหนือ 

ในชวงวันท่ี 6 - 7 มี.ค. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา อุณหภูมิตํ่าสุด 14 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศา

เซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 8 – 12 มี.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมี

อากาศรอนในตอนกลางวัน อุณหภูมิตํ่าสุด 16 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก 

ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 55 - 65% ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปล่ียนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือปองกันการเจ็บปวย สวนสภาพอากาศที่แหงทําให

น้ําระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญา

แหง เปนตน เพ่ือลดอัตราการระเหยของน้ําบริเวณผิวดินรักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน สําหรับในชวงวันที่ 

8 – 12 มี.ค. จะมีหมอกในตอนเชา เกษตรกรควรใชรถใชถนนดวยความระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการตากผลผลิตทางการ

เกษตรไวกลางแจงขามคืน เพราะอาจเปยกชื้นเสียหายได อนึ่ง ระยะตอไปจะเปนชวงแลง เกษตรกรควรใชน้ําท่ีเก็บกักไว

อยางประหยัดโดยใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม  

กลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ตลอดชวง อุณหภูมิตํ่าสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 55 - 65% ความยาวนาน

แสงแดด 7- 8 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปล่ียนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือปองกันการเจ็บปวย เนื่องจากปริมาณน้ําระเหย     

มีมาก เกษตรกรที่เล้ียงสัตวน้ําควรดูแลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับชนิดของสัตวน้ําท่ีเล้ียง และดูแลจํานวนสัตวน้ําท่ีเล้ียงให

เหมาะสมกับปริมาณน้ําท่ีมีอยู หากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย 

สําหรับพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีอยูนอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชท่ีอายุการเก็บเกี่ยวส้ันและใชน้ํานอย 

นอกจากนี้ควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน ซ่ึงจะกัดกินสวนที่ออนของพืช เชน ใบออนและยอด

ออนทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและดอยคุณภาพ 



ตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ตลอดชวง อุณหภูมิตํ่าสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 32 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนตํ่ากวา 1 เมตร หางฝงคล่ืนสูง

ประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ 55 - 65% ความยาวนานแสงแดด 6 - 7 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปล่ียนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือปองกันการเจ็บปวย พ้ืนที่ซ่ึงหมอกในตอนเชา 

เกษตรกรที่ปลูกมะมวงควรระวังและปองโรคราดํา ซ่ึงจะทําใหการสังเคราะหแสงของพืชลดลง หากพบควรฉีดพนดวยน้ํา        

ก็จะชวยลดการระบาดลงได นอกจากนี้ควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน ซ่ึงจะกัดกินสวนที่ออนของ

พืช เชนใบออนและยอดออนทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและดอยคุณภาพ นอกจากนี้เกษตรกรที่เล้ียงสัตว

น้ําควรดูแลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับชนิดของสัตวน้ําท่ีเล้ียง และดูแลจํานวนสัตวน้ําท่ีเล้ียงใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําท่ีมีอยู   

หากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัด สงผลใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย อนึ่ง ระยะตอไปจะเปนชวงแลง 

เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม และใชน้ําอยางประหยัด 

ใต ฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 30 ของพ้ืนที่ ตลอดชวง ต้ังแต จ.สุราษฎรธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 

กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคล่ืนสูง 1 - 2 เมตร ต้ังแต จ.นครศรีธรรมราชลงไป                

ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนสูง 1 - 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคล่ืนสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิ

ตํ่าสุด 20 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 - 85% ความยาวนานแสงแดด       

6 - 8 ชม. 

ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 30  ของพ้ืนที่ ตลอดชวง ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคล่ืนสูง

ประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟาคะนองคล่ืนสูง 1 - 2 เมตร อุณหภูมิตํ่าสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70 – 80% 

-ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือปองกันการเจ็บปวย สําหรับปริมาณและ       

การกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ําเอาไว เพ่ือจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงแลง สําหรับสภาพ

อากาศท่ีแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันอัคคีภัย โดยทําแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ีการเกษตร รวมท้ังหลีกเล่ียงการจุดไฟ  

หากมีความจําเปนตองจุดไฟควรดับใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน สวนทางตอนลางของภาค เกษตรกรควรระวังและ

ปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรคใบยางรวงในยางพารา โรครากเนาโคนเนาในไมผล เปนตน สวนบางพ้ืนที่ซ่ึงฝนตก

ไมสมํ่าเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก ซ่ึงจะกัดกิน  

สวนที่ออนของพืช เชน ใบออนและยอดออน ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพได 

AS 

ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผานมา 

   ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงแผปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยบริเวณ

ความกดอากาศสูงกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาวในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห 

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตตลอดสัปดาห ลักษณะดงักลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบน

มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตลอด

สัปดาห สําหรับภาคใตมีอากาศเย็นหลายพื้นที่กับมีฝนสวนมากทางฝงตะวันออกของภาค 

 ภาคเหนือมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ตลอดสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอย           

มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ําคางแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 1 มี.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาว

เกือบทั่วไปในวันแรกของสัปดาห จากนั้นมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาค สวนทางตอนลางของภาคมีอากาศเย็นทั่วไป สําหรับบริเวณ

เทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ภาคกลางมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี        

ในวันที่ 28 ก.พ. ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นทั่วไปในวันแรกของสัปดาห จากนั้นมีอากาศเย็นหลายพื้นที ่ภาคใตฝงตะวันออกมีอากาศ

เย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนรอยละ 15-50 ของพื้นที่ตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในวันที่ 28 ก.พ., 1 และ 3 มี.ค. 

ภาคใตฝงตะวันตกมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกและระยะปลายสัปดาห โดยมีฝนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห เวนแตในวันที่ 

28 ก.พ. และ 1 มี.ค. มีฝนรอยละ 50-75 ของพื้นที่  
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สัปดาหท่ีผานมาภาคใตมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สวนจังหวัดท่ีมีฝนตกหนักไดแกสุราษฎรธานี 

สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยวัดปริมาณฝนสูงสุด วัดได 102.5 มม. ที่ อ.พรหมศร ีจ.นครศรีธรรมราช เม่ือวันที่ 3 มี.ค. 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 9.4 º ซ. ที ่ อ.อุมผาง จ.ตาก เม่ือวันที ่ 1 มี.ค. 

 (4.0 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนทอ.จอมทอง จ.เชียงใหม เม่ือวันที่ 27 ก.พ.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.7 º ซ. ที ่ กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เม่ือวันที ่ 27 ก.พ. 

 (5.0 º ซ. ที ่ อุทยานแหงชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย เม่ือวันที ่ 27 ก.พ. 

ภาคกลาง 16.0 º ซ. ที ่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี เม่ือวันที ่ 28 ก.พ. 

ภาคตะวันออก 17.3 º ซ. ที ่ กกษ.ฉะเชงิเทรา อ.สนามชัยเขต    จ.ฉะเชิงเทรา เม่ือวันที ่ 28 ก.พ. 

ภาคใต 17.9 º ซ. ที ่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขีันธ เม่ือวันที ่ 28 ก.พ. 

กรุงเทพมหานคร 19.5 º ซ. ที ่ ทาอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เม่ือวันที ่ 27 ก.พ. 

 

หมายเหตุ 

เกณฑปริมาณฝน ฝนเล็กนอย   ฝนปานกลาง     ฝนหนัก           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 ตํ่ากกวา 8.0  
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร  

     

                                         สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร 
    กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2566

ฉบับที่ 28/66

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธฝนฟาคะนอง คลื่นลม

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 6-7 ชม.

ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 60-70 %

ความยาวนานแสงแดด 7-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 70-85 %

ระยะนี้ประเทศไทยตอนบน
อากาศเปล่ียนแปลง ควรดูแล
รักษาสุขภาพให้แขง็แรง

1-2 เมตร  1-2 เมตร  

ต่ําสุด 18-23 °ซ.
สูงสุด 35-39 °ซ.

ต่ําสุด 14-23 °ซ.
สูงสุด 29-37 °ซ.

ต่ําสุด 21-26 °ซ.
สูงสุด 32-37 °ซ.

ต่ําสุด 22-25 °ซ.
สูงสุด 33-38 °ซ.

ต่ําสุด 20-26 °ซ.
สูงสุด 29-35 °ซ.

1 มตร

ระวงั! หนอน

ควร! ประหยัดน้ํา

ระวงั! หนอน

ควร! ควบคมุอณุหภมูโิรงเรอืน

ระวงั! หนอน

ระวงั! อัคคภัีย
ควร! เก็บกักน้ํา

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า

ระวงั! อัคคภัีย ควร! คลมุดนิ

ควร! ดแูลน้ําใหเ้หมาะสม
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