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พยากร ณ์อากาศ เพื่ อการ เกษตร  7  วั นข้ า งหน้ า  

ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันจันทรท์ี ่13 มีนาคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 14–15 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังอ่อนปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน ท าให้ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้บริเวณ
ดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่16 - 19 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ท าให้
บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส าหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย 
ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ท าให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 
ค าเตือน  ระยะนี้อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว 

ค าแนะน าส าหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว ์

เหนือ ในช่วงวันที่ 14 - 15 มี.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–20 
ของพื้นที ่อุณหภูมิต่ าสุด 18–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. อากาศร้อนกับ
มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ าสุด 21–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33–38 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 5–15 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ์ 50-60 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.  

- ระยะนี้อากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับสภาพอากาศทีแ่ห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันอัคคีภัยและไฟป่า โดยท าแนวกันไฟ
รอบพื้นที่การเกษตร อีกทั้งระยะนี้น้ าระเหยยังคงมีมาก เกษตรกรจึงควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อลดการระเหยของน้ าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน ส่วนบางพื้นที่ที่มีหมอกใน
ตอนเช้า เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคราน้ าค้างในพืชตระกูลกะหล่ าและผักกาด เช่น คะน้า กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก 
ผักกาดขาว ผักกาดหอม เป็นต้น 

ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

ในช่วงวันที่ 14 - 15 มี.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10–20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 17–23 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 10–20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 21–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33–38 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด  5-8 ชม.  

-  ระยะนี้อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและท าแผงก าบังฝนสาดให้แก่สตัว์
เลี้ยง ส าหรับพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศแห้งฝนตกไม่สม่ าเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของเพลี้ยไฟในพริก ซึ่งศัตรูพืช
ดังกล่าวจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ตาดอก และดอก ท าให้ใบหรือ ยอดอ่อนหงิกงอ ขอบใบหงิกม้วนขึ้นด้านบน ถ้าเข้า
ท าลายในระยะออกดอกจะท าให้ดอกร่วงไม่ติดผล ส่วนสภาพอากาศที่แห้งท าให้น้ าระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณ
แปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ าบริเวณผิว
ดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน รวมทั้งให้น้ าแก่พืชอย่างเหมาสม 

กลาง ในช่วงวันที่ 14 - 15 มี.ค. เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15–20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 17–23 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–34 องศาเซลเซียส สว่นในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝน
ฟ้าคะนองร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 23–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 34–38 องศาเซลเซียส. ความช้ืนสัมพทัธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.  

- ระยะนีม้ีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน เช่น ฉีดน้ าบริเวณหลังคาหรือ 
ติดตั้งพัดลมเป่าและดูดอากาศภายในโรงเรือนเพื่อระบายความร้อน ส่วนระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย 
เกษตรกรควรให้น้ าแก่พืชอย่างเหมาะสม รวมทั้งคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตรเพื่อรักษาอุณหภมูิ
ดินและรักษาความช้ืนภายในดิน ระยะนี้เกษตรกรควรใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อจะได้มีน้ าไว้ใช้ทางด้านการเกษตรต่อไปในช่วงแล้ง 
นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะ
กัดกินส่วนท่ีอ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ท าให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ ส าหรับ
เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อเลี้ยง ควรดูแลจ านวนสัตว์น้ าให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าที่มีอยู่ หากปริมาณน้ ามีน้อยจะท าให้สัตว์
น้ าอยู่อยา่งแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ าอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย 
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ตะวันออก ในช่วงวันที่ 14 - 15 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ าสุด 23–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–36 
องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 19 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณชายฝั่งทะเล อุณหภูมิต่ าสุด 24–27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34–37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้
ความเร็ว 10–30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ ากว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ความช้ืนสัมพัทธ์ 65-75 % 
ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. 

- ระยะนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะ
ดังกล่าว ส่วนชาวสวนผลไม้ควรผูกยึดและค้ ายันกิ่งและล าต้นของ  ไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้ม
เมื่อมีลมแรง ส าหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานหากเกษตรกรต้องการปลูกพืชรอบใหม่ ควรเลือกปลูกพืชที่มี
อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ าน้อย รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดอัตราการ
ระเหยของน้ าบริเวณผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน นอกจากน้ีควรระวังและป้องกันการระบาดของ
ศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนท่ีอ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อนท าให้
ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ 

ใต ้ ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีข้ึนมา ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 
15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 -2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 21–27 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 29–35 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 75-85 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ ากว่า  1 เมตร 
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 21–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–36 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ์ 75-85 %   

-ระยะนี้บริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส าหรับ
สภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ท าให้น้ าระเหยมีมาก เกษตรกรควรให้น้ าแก่พืชอย่างเหมาะสม รวมทั้ง ควรระวังและป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย โดยท าแนวกันไฟรอบพื้นท่ีการเกษตรและโรงเก็บพืชผลทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพารา ควร
หลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจ าเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งานเพื่อป้องกันไฟลุกลาม นอกจากนี้ควร
ระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจ าพวกหนอน และด้วง โดยเฉพาะหนอนกระทู ้ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก หนอนหน้าแมว
ในปาล์มน้ ามัน รวมทั้งด้วงงวงและด้วงแรดมะพร้าว เป็นต้น 
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ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา  

          ระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงก าลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของ
สัปดาห์ ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยมีก าลังแรงขึ้นในวันสุดท้ายของ
สัปดาห์ กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในวันเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมี
อากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีรายงานฝนตกหลายพื้นที่ในภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออก
ของภาค จากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์  

 ภาคเหนือ มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง กับมีรายงานลม
กระโชกแรงบริเวณจังหวัดน่านในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน โดยมีฝนบางแห่งใน
วันสุดท้ายของสัปดาห์ ภาคกลาง มีอากาศร้อนหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์  
ภาคตะวันออก มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งใน
วันสุดท้ายของสัปดาห์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 7-9 มี.ค. ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนบางพื้นที่ในวันที่ 9 มี.ค. 

 สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ล าปาง น่าน 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
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ส าหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

ภาคเหนือ 93.0 มม. ที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 
ภาคกลาง 40.4 มม. ที่ อ.นครชัยศรี       จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 
ภาคตะวันออก 38.6 มม. ที่ อ.บ้านบึง    จ.ชลบุร ี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 
กรุงเทพมหานคร 50.2 มม. ที่ โรงเรียนวัดบางบอน เขตบางบอน เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 

               
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ไม่มีรายงานฝนตกหนัก   

 

ส าหรับบริเวณที่มีอุณหภูมสิูงที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี ้
ภาคเหนือ 38.0 º ซ. ที่ อ.แม่สอด 

อ.แม่สะเรียง 
จ.ตาก 
จ.แม่ฮ่องสอน 

เมื่อวันที่ 
เมื่อวันที่ 
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มี.ค. 
มี.ค. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36.1 º ซ. ที่ อ.เมือง   จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 
ภาคกลาง 38.0 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 
ภาคตะวันออก 37.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ชลบุร ี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 
ภาคใต้ 36.7 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 
กรุงเทพมหานคร 36.2 º ซ. ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 

หมายเหตุ 
เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย  ฝนปานกลาง ฝนหนัก  ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มลิลิเมตร)  0.1-10.0  10.1-35.0 35.1- 90.0  มากกว่า 90.0  
เกณฑ์อากาศร้อน อากาศร้อน อากาศร้อนจัด   
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)  35.0 - 39.9   มากกว่า 40  

กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร  

                                        

                                         ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร  
    กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 



เหนือ-อสีาน อากาศเยน็ตอนเชา้ แล ะ มี  ฝนฟ้าค ะนองบางแ ห่ง
กับมี อากาศร้อนในตอนกลางวัน

ฮ

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 
02-366-9336

ฝนฟา้คะนอง คลืนอุณหภูมิ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ระหว่างวันท่ี 13 - 19 มีนาคม 2566  

ความชืน้สมัพัทธ ์60-70 %  ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.
ความชื้นสมัพัทธ์ 75-85 %             
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์50–60 %  ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

1 – 2 เมตร
ตํ่าสุด 21 – 27 °C
สูงสุด 29 – 36 °C

ตํ่าสุด 18 – 25 °C
สูงสุด 32 – 38 °C

ตํ่าสุด 17 – 26 °C
สูงสุด 31 – 38 °C

1  เมตร 

ฉบับที่ 31/66

ลมแรง

ตํ่าสุด 23 – 27 °C
สูงสุด 32 – 37 °C

ตํ่าสุด 17 – 25 °C
สูงสุด 31– 38  °C

ระวงั ศัตรูพืชจําพวกหนอนควรคํ้ายันก่ิงไม้ผล

ระวัง โรครานํ้าค้าง

ระวัง ศัตรูพืชจําพวกหนอน ระวัง ศัตรูพืชจําพวกหนอน

ระวัง เพล้ียไฟในพริก

ควรวางแผนการใช้น้ํา

ควรเพ่ิมการให้น้ําแก่พืช

ควรเพ่ิมการให้น้ําแก่พืช

ระวัง อัคคีภัยและไฟป่า
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