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ฉบับที่ 30/2566 

 

 

พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 10 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันศุกรท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 

      

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 10-11 และ 15-16 มี.ค. ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดเขามาปกคลุมประเทศไทย

ตอนบน ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณดังกลาวมีหมอกบางในตอนเชากับอากาศรอนในตอนกลางวัน สวนในชวงวันที่ 12-14 มี.ค. บริเวณกด

อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผปกคลุมภาคประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต โดยมีลมตะวันออกและลม

ตะวันออกเฉียงใตพัดเขามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกจะเคลื่อนเขาปกคลุม

ภาคเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน ทําใหบริเวณดังกลาวมีพายุฤดูรอนเกิดข้ึน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลม

กระโชกแรง รวมถึงอาจมีลูกเห็บตกและฟาผาเกิดข้ึนได 

 สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน มีกําลังออน ทําใหภาคใตมีฝนนอย 

แตยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนไดบางพื้นที่สวนมากทางตอนลางของภาค สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังออน โดยอาว

ไทยตอนลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร 

คําเตือน ในชวงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวย 

สําหรับในชวงวันที่ 12-14 มี.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก เกษตรกรควรระวัง

อันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟาผา 
คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 10-11 มี.ค. มีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฟาหลัวกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ลมใต ความเร็ว 5-10 กม./ชม. 

อุณหภูมิต่ําสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส โดยในชวงวันที่ 12-14 มี.ค. อากาศเย็นในตอน

เชา โดยมีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแหง ลมตะวันออกเฉียงใต 

ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส สวนชวงวันที่ 15-16 

มี.ค. มีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฟาหลัวกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน และมีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ ลม

ใต ความเร็ว 5-10 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 

60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศรอนกับมีพายุฝนฟาคะนองบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของเพลี้ยไฟพริกในพืช

ตระกูลสม เชน สมเขียวหวาน สมโอ มะนาว และมะกรูด เปนตน ซึ่งจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากสวนออนตางๆ ของพืช นอกจากนี้

ควรระวังอันตรายพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟาผา 
ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 
ในชวงวันที่ 10-11 มี.ค. มีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฟาหลัวกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 

10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส โดยในชวงวันที่ 12-13 มี.ค. มี

พายุฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 

10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 14-16 มี.ค. 

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 

กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 60-70 % ความ

ยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในชวงวันที่ 12-13 มี.ค. จะมีพายุฝนฟาคะนอง มีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟาผา เกษตรกรไมควรปลอยใหสัตว

เลี้ยงอยูในที่โลงแจงขณะเกิดฝนฟาคะนอง เพราะอาจไดรับอันตรายจากฟาผา รวมทั้งควรซอมแซมหลังคาโรงเรือน

เลี้ยงสัตวอยาใหมีรอยร่ัวซึมและทําแผงกําบังฝนสาดใหแกสัตวเลี้ยง เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงหนาวเย็นจนออนแอและเปน

โรคไดงาย นอกจากนี้ควรวางแผนการใชน้ําทางดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยูในชวงแลงและเก็บกักน้ํา

ไวใชในชวงที่มีฝนนอย  



กลาง ในชวงวันที่ 10-13 มี.ค. มีหมอกบางในตอนเชา มีฟาหลัวกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟาคะนองรอย

ละ 10-30  ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหงในชวงวันที่ 12-13 มี.ค. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 

กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 14-16 มี.ค. มี

หมอกบางในตอนเชา โดยมีฟาหลัวกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-15 กม./ชม. 

อุณหภูมิต่ําสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนาน

แสงแดด 6-9 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศรอนกับมีพายุฝนฟาคะนองบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวก

หนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก สําหรับเกษตรกรที่อยูนอกเขตชลประทานหากตองการปลูกพืชรอบใหมควรเลือกปลูกพืชที่

มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย เนื่องจากระยะนี้อยูในชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย อาจไมเพียงพอ

ตอการเจริญเติบโตของพืช 
ตะวันออก ในชวงวันที่ 10-13 มี.ค. มีหมอกบางในตอนเชา มีฟาหลัวกับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 

20-40  ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหงในชวงวันที่ 12-13 มี.ค. อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

สูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 14-16 มี.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20  ของพื้นที่ สวนมากบริเวณชายฝง 

อุณหภูมิต่ําสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-30 กม./

ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร บริเวณฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนาน

แสงแดด 6-9 ชม. 

- ในชวงวันที่ 12-13 มี.ค. จะมีพายุฝนฟาคะนองกับลมกระโชกแรงบางแหง เกษตรกรควรผูกยึดคํ้ายันก่ิงไมผลใหมั่นคง

แข็งแรง นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก 
ใต ฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-30 ของพื้นที่ตลอดชวง ตั้งแต จ.สุราษฎรธานีข้ึนมา ลมตะวันออก ความเร็ว 

15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต จ.นครศรีธรรมราช

ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 

เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %  ความ

ยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. 

ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ตลอดชวง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง

ประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟาคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 

องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % 

- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองบางแหงตลอดชวง สําหรับในพื้นที่ซึ่งฝนตกไมสม่ําเสมอเกษตรกรควรระวังและปองกันการ

ระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก สวนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมี

ความชื้นสูงเกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรคราแปง โรคใบติด และโรครากเนาโคนเนา เปนตน 

สําหรับผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ํา

ปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจน

ใหกับน้ํา  

RR 

 

ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 3-9 กุมภาพันธ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางแผปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะตนชวง

จากนั้นมีกําลังออน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดเขามาปกคลุมบริเวณดังกลาวในระยะคร่ึงหลังของชวง 

ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะตนและกลางชวงในตอนเชา สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของชวง 

2 

 



สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตในระยะคร่ึงแรกของชวง จากนั้นลมตะวันออกพัดปก

คลุมบริเวณดังกลาว สงผลใหภาคใตมีอากาศเย็นหลายพื้นที่กับมีฝนสวนมากทางฝงตะวันออกของภาคเกือบตลอดชวง 

 ภาคเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเชาเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ตลอดชวง สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลาย

พื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของชวง สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็น

ในตอนเชาเกือบทั่วไปในระยะตนและกลางชวง กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาค จากนั้นมีอากาศเย็นทั่วไป สวนในตอนกลางวัน

มีอากาศรอนหลายพื้นที่ในวันที่ 8 มี.ค. สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว ภาคกลาง มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเชา 

สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของชวง ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเชาหลายพื้นที่เกือบตลอด

ชวง สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของชวง ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเชาหลายพื้นที่

เกือบตลอดชวง โดยมีฝนรอยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในวันแรกของชวง จากนั้นมีฝนนอยกวารอยละ 15 ของ

พื้นที่เกือบตลอดชวง ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นในตอนเชาหลายพื้นที่สวนมากในระยะกลางชวง สวนในตอนกลางวันมีอากาศ

รอนบางพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของชวง โดยมีฝนเล็กนอยรอยละ 15-25 ของพื้นที่ในวันที่ 3,4,7 และ 9 มี.ค. 

  ชวงที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักและหนักมากบริเวณภาคใตของประเทศไทย โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัด

นครศรีธรรมราช สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี สําหรับปริมาณฝนมากที่สุดวัดได 102.5 มิลลิเมตร ที่

อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 มีนาคม    

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 12.4 º ซ. ท่ี อ.อุมผาง จ.ตาก เมื่อวันท่ี 3 ม.ีค. 

 (5.0 º ซ. ท่ี ยอดดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันท่ี 9 ม.ีค.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.6 º ซ. ท่ี กกษ.นครพนม อ.เมือง   จ.นครพนม เมื่อวันท่ี 3 ม.ีค. 

 (9.0 º ซ. ท่ี เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อ.ภูเรือ  จ.เลย เมื่อวันท่ี 4 ม.ีค.) 

ภาคกลาง 17.9 º ซ. ท่ี อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันท่ี 5 ม.ีค. 

ภาคตะวันออก 18.3 º ซ. ท่ี กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 6 ม.ีค. 

ภาคใต 17.7 º ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ เมื่อวันท่ี 8 ม.ีค. 

กรุงเทพมหานคร 22.3 º ซ. ท่ี ทาอากาศกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันท่ี 5 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 30/2566

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันท่ี 10 – 16 มีนาคม 2566

ภาคเหนือ
ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.

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

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

ภาคใต้
ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% : ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. 

31-36
15-23

31-38
16-24

31-37
21-26

32-38
21-26

29-36
21-27

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภมูิลักษณะอากาศ คลื่นลม
ส่วนอุตนุยิมวทิยาเกษตร

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

ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

1-2 ม.
1-2 ม.

ควร ! ผูกยดึคํา้ยันกิง่ไม้ผลใหม่ั้นคงแข็งแรง

(12-13 มี.ค.)

ไม่ควร ! ใหน้ํา้ฝนตกบนดนิไหลลงบ่อ

ไม่ควร ! ปล่อยสัตวเ์ลีย้งอยู่ในทีโ่ล่งแจ้งขณะเกดิฝนฟ้าคะนอง

(12-13 มี.ค.)

ระวัง ! ศัตรูพชืจาํพวกหนอนในพชืไร่ ไม้ผล และพชืผัก

ระวัง ! เพลีย้ไฟพริกในพชืตระกูลส้ม
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