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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันพุธท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
การคาดหมายลักษณะอากาศ  ในชวงวันที่ 15 – 16 มี.ค. ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่
บริเวณดังกลาวมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟาคะนองบางแหง สําหรับลม
ตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ทําใหภาคใตมีฝนฟาคะนองบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณ
อาวไทยตอนลางมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 17 - 21 มี.ค. 
ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทําใหบริเวณดังกลาวมีอากาศรอนโดยทั่วไปกับมีฟาหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟา
คะนองเกิดข้ึน สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ทําใหภาคใตมีฝนฟาคะนอง
บางแหง 

คําเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย 
สําหรับในวันที่ 15 – 16 มี.ค. บริเวณอาวไทยตอนลางจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ 

คําแนะนําสาํหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนาและผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 15 - 16 มี.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา มีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน  โดยฝนฟาคะนอง
รอยละ 10 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 
17 - 21 มี.ค. อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 24 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 55-65% ความ
ยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ระยะนี้อุณหภูมิกลางวันและกลางคืนแตกตางกันมาก เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย 

สวนผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน 

ออนแอและเปนโรคไดงาย รวมทั้งควรเพิ่มปริมาณน้ํากินสําหรับสัตว เนื่องจากในชวงฤดูรอนสัตวมีความตองการน้ํา

มากข้ึน สําหรับระยะนี้และระยะตอไปจะเปนฤดูรอน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรใชน้ําที่

เก็บกักไวอยางประหยัด โดยใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพ และวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดาน

การเกษตรในชวงแลง อนึ่ง เกษตรกรที่ตองการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํา

นอย เพื่อลดความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําของพืช 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 15 - 16 มี.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิ
ต่ําสุด 17 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. สวน
ในชวงวันที่ 17 - 21 มี.ค. อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิ
ต่ําสุด 19 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
ความชื้นสัมพัทธ 55-65% ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สวนผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุม

อุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอและเปนโรคไดงาย 

สําหรับปริมาณการระเหยของน้ําที่มีมากในระยะนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําควรดูแลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับสัตวน้ําที่เลี้ยง 

รวมทั้งดูแลจํานวนสัตวน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่มีอยู หากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัด       

สงผลใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และ

รักษาอุณหภูมิดิน  



กลาง ในชวงวันที่ 15 - 16 มี.ค. อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กนอยบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 24 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 17 - 
21 มี.ค. อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 25 – 27 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 องศาเซลเซียส ลมใต ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 55-65% ความ
ยาวนานแสงแดด 7-8 ชม. 
- ระยะนี้มีอากาศรอนกับมีแดดจัด เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยูในที่โลงเปนเวลานาน หากมีความจําเปนตองทํางาน
กลางแจงควรสวมเสื้อผาใหมิดชิด เพื่อปองกันผิวไหมและควรดื่มน้ําบอยๆ เพื่อปองกันรางกายขาดน้ํา สําหรับฝนที่ตก
ไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันศัตรูพืชจําพวกหนอน ในพืชไร ไมผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัด
กินสวนที่ออนของพืชทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ สวนในชวงฤดูรอนปริมาณ
และการกระจายของฝนมีนอย พื้นที่การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทาน เกษตรกรที่ตองการปลูกพืชในระยะนี้ควร
เลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย เพื่อลดความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําของพืช 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 15 - 16 มี.ค. มีเมฆบางสวน กับมีฝนเล็กนอยบางแหง สวนมากบริเวณชายฝง อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 17 - 21 มี.ค. อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน 
โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 20 – 30  ของพื้นที่ สวนมากบริเวณชายฝง อุณหภูมิต่ําสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร บริเวณที่มีฝน
ฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ 60-70% ความยาวนานแสงแดด 6-7 ชม. 
- ระยะนี้เปนชวงฤดูรอน ปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย เกษตรกรควรใชน้ําที่เก็บกักไวอยางประหยัด และ
วางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงแลง สําหรับฝนที่ตกไมสม่ําเสมอ เกษตรกร
ควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน ในพืชไร ไมผล และพืชผัก เปนตน ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัด
กินสวนที่ออนของพืช เชน ใบออนและยอดออน ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ 
สวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําควรดูแลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับสัตวน้ําที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจํานวนสัตวน้ําใหเหมาะสมกับ
ปริมาณน้ําที่มีอยู หากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย 

ใต ฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดชวง ในชวงวันที่ 15 - 16 มี.ค. ตั้งแต จ.สุราษฎรธานีข้ึนมา 
ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 1 - 2 
เมตร ตั้งแต จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟา
คะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 17 - 21 มี.ค. ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
31 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75-85% ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 
ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20  ของพื้นที่ ตลอดชวง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํา
กวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 70-80% 
-ระยะนี้บริเวณภาคใตฝนตกไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันศัตรูพืชจําพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะ
กัดกินสวนที่ออนของพืช เชน ใบออนและยอดออน ทําใหตนพืชเสียหาย ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ สําหรับชวงฤดูรอน
ปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตร    
ในชวงแลง สวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับสัตวน้ําที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจํานวนสัตว
น้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่มีอยู หากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัด สงผลใหสัตวน้ําออนแอและเปน
โรคไดงาย สวนพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันการเกิดอัคคีภัย โดยทําแนวกันไฟรอบพื้นที่
การเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพารา เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจําเปนตองติดไฟควรดับใหสนิททุกคร้ัง    
หลังเลิกใชงาน 
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ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผานมา 
 ระหวางวันที่ 8 - 14 มีนาคม 2566 มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก  ไดแก ลําปาง 

นาน กรุงเทพมหานคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา และชลบุรี  

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 93.0 มม. ที่ อ.เวียงปาเปา 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.บานบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 

กรุงเทพมหานคร 50.2 มม. ที่ โรงเรียนวัดบางบอน เขตบางบอน เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 

   สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ไมมีฝนตกหนัก 

  

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 38.0 º ซ. ที่ อ.แมสอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 

  และ ที่ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36.1 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สุรินทร เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 

ภาคกลาง 38.0 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 

ภาคตะวันออก 37.8 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 

ภาคใต 36.7 º ซ. ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี ่ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 

กรุงเทพมหานคร 36.0 º ซ. ที่ ศูนยประชุมแหงชาตสิิริกิติ ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 

 
   

หมายเหต ุ
เกณฑปริมาณฝน ฝนเล็กนอย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก   ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได (มิลลิเมตร)  0.1-10.0   10.1-35.0 35.1- 90.0       มากกวา 90.0  
เกณฑอากาศรอน  อากาศรอน อากาศรอนจัด 
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)  35.0-39.9   40.0 ขึ้นไป  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร 

  
 

     

     สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร 
            กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2566

ฉบับที่ 32/66

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 60-70 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 70-85 %

ระยะนี้ประเทศไทยตอนบน
อากาศเปลี่ยนแปลง 

15-16 มี.ค.อ่าวไทยตอนล่าง
คล่ืนลมแรง

1 เมตร  1-2 เมตร  

ต่ําสุด 17-24 °ซ.
สูงสุด 31-38 °ซ.

ต่ําสุด 17-25 °ซ.
สูงสุด 33-38 °ซ.

ต่ําสุด 22-27 °ซ.
สูงสุด 32-37 °ซ.

ต่ําสุด 22-27 °ซ.
สูงสุด 33-38 °ซ.

ต่ําสุด 21-28 °ซ.
สูงสุด 31-36 °ซ.

1 เมตร  

ระวงั! หนอน

ควร! รักษาสขุภาพใหแ้ข็งแรง

ระวงั! หนอน

ควร! ควบคมุอณุหภมูโิรงเรอืน

ระวงั! หนอน

ระวงั! อัคคภัีย
ควร! วางแผนการใชน้ํ้า

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า

ควร! คลมุดนิ

ควร! ปลกูพชืใชน้ํ้านอ้ย

ควร! ดแูลสขุภาพใหแ้ข็งแรง
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