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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 22 – 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

 
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 22 – 23 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ทําใหประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ 
ทําใหภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส สวนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันมีกําลัง
ออน แตยังทําใหภาคใตมีฝนฟาคะนองบางแหง สําหรับคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง
มากกวา 2 เมตร สําหรับในชวงวันที่ 24 – 28 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนจะแผเสริมลงมา  
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 5 องศาเซลเซียส กับมีลม
แรง สวนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงข้ึน ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตก
หนักบางแหง สวนคลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกําลังคอนขางแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 4 เมตร สวน
ทะเลอันดามันหางฝงมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 
คําเตือน ในชวงวันที่ 25 – 28 ก.พ. บริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อ
ปองกันการเจ็บปวย สวนบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และ
เรือเล็กบริเวณอาวไทยควรงดออกจากฝง 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนาและผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ ในชวงวันที่ 22 – 25 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา โดยอุณหภูมิลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 15 - 23 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 6 – 12 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 26 – 28 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว 
อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 12 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 4 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.
ความชื้นสัมพัทธ 60-70%ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สําหรับสภาพอากาศ      
ที่แหง เกษตรกรควรระวังและปองกันอัคคีภัย โดยทําแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมี
ความจําเปนตองติดไฟควรดับใหสนิททุกคร้ังหลังเลิกใชงาน สําหรับปริมาณน้ําระเหยที่มีมากในระยะนี้ เกษตรกรที่
เลี้ยงสัตวน้ําควรดูแลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับชนดิของสัตวน้ําทีเ่ลี้ยง และดูแลจํานวนสัตวน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณน้าํ
ที่มีอยู หากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับระยะ
ตอไปจะเปนฤดูรอนปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บกักไวใหเหมาะสมและ
ใชน้ําอยางประหยัดโดยอาจใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 22 - 23 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศา
เซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 10 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 
20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 24 - 28 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ําสุด 13 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 
7 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 55-65%ความยาวนาน
แสงแดด7-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สวนผูที่เลี้ยงสัตวควร
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี่ยงปรับตัวไมทันออนแอและเปนโรค    
ไดงาย รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนตนพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และ
หญาแหง เปนตน เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน สําหรับ
ระยะตอไปจะเปนชวงแลง ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บกักไว             
ใหเหมาะสมและใชน้ําอยางประหยัดโดยใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพ 

 



กลาง ในชวงวันที่ 22 - 24 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 25 - 28 ก.พ. อากาศเย็นในตอน
เชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 
– 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 55-65 % ความยาวนาน
แสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สําหรับฝนที่ตก           
ไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินสวนที่ออนของพืช เชน      
ใบออนและยอดออน ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ สําหรับพื้นที่การเกษตรที่อยูนอก
เขตชลประทาน เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสมและใชน้ําอยางประหยัด เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดาน
การเกษตรในชวงฤดูรอน รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อลดอัตรา        
การระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 22 - 24 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
สวนในชวงวันที่ 25 - 28 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ําสุด 18 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35        
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ 55-65% ความยาวนานแสงแดด     
6-8 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สวนผูที่เลี้ยงสัตว  
ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวปรับตัวไมทันออนแอและเปนโรค     
ไดงาย สําหรับฝนที่ตกไมสม่ําเสมอ สภาพอากาศเหมาะแกการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินสวนที่ออน
ของพืช เชน ใบออนและยอดออน ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ ดังนั้นเกษตรกรควร
หมั่นสํารวจพื้นที่เพาะปลูก หากพบศัตรูพืชดังกลาวควรรีบกําจัดเพื่อปองกันการระบาดเปนบริเวณกวาง ระยะตอไป
ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บกักไวใหเหมาะสมและใชน้ําอยางประหยดั
โดยใหน้ําพืชแบบมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงแลง 

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 22 - 24 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 20 ของพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค ตั้งแต 
จ.สุราษฎรธานี ข้ึนมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่
มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร ตั้งแต จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 25 - 28 ก.พ. มีฝนฟา
คะนองรอยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากทางตอนลางของภาค ตั้งแต จ.สุราษฎรธานี ข้ึนมา 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง
มากกวา 3 เมตร ตั้งแต จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 45 กม./ชม. ทะเล   มีคลื่น
สูง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสงูมากกวา 4 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุ 
29 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด7-9 ชม. 
ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดชวง ในชวงวันที่ 22 - 24 ก.พ. ลมตะวันออก ความเร็ว 
10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 25 - 28 ก.พ.           
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1 - 2 เมตร
อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 
- ระยะนี้ฝนตกและหยุดตกสลับกัน เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน ซ่ึงศัตรูพืช
ดังกลาวจะกัดกินสวนที่ออนของพืช เชน ใบออนและยอดออน ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และ
ดอยคุณภาพ สําหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ําเอาไว เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดาน
การเกษตรในชวงแลง สวนทางตอนลางของภาคความชื้นในดินยังคงมีอยู เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาด
ของโรคพืชที่เกิดจากเชือ้รา เชน โรครากเนาโคนเนาในไมผล โรคใบยางรวงในยางพารา และโรคราสชีมพูในไมผลและ
ยางพารา เปนตน อนึ่ง ในชวงวันที่ 25 – 28 ก.พ. คลื่นลมบริเวณอาวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรง โดยมีคลื่น
สูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 4 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง 
และเรือเล็กบริเวณอาวไทยควรงดออกจากฝง 

AS 

2 

 



ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ 2566 ชวงที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณกรุงเทพมหานครและสุราษฎรธานี    

สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก เชียงราย พะเยา แมฮองสอน เชียงใหม อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี 

สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ชุมพร นราธิวาส  นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และพังงา  

 

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 63.9 มม. ท่ี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45.0 มม. ท่ี อ.ขุนหาญ       จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันท่ี 14 ก.พ. 

ภาคกลาง 77.8 มม. ท่ี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 

ภาคตะวันออก 62.9 มม. ท่ี อ.บานบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 

ภาคใต 59.9 มม. ท่ี นิคมสรางตนเองปากจั่น  อ.กระบุรี       จ.ระนอง เมื่อวันท่ี 16 ก.พ. 

กรุงเทพมหานคร 154.1 มม. ท่ี องคการสงเคราะหทหารผานศึก เขตราชเทวี เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 

    

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 11.0 º ซ. 

และ 

ท่ี 

ท่ี 

ดอยอางขาง อ.ฝาง    

อ.แมสะเรียง    

จ.เชียงใหม 

จ.แมฮองสอน 

เมื่อวันท่ี 

เมื่อวันท่ี 

15,16,18 

15 

ก.พ. 

ก.พ. 

 (4.6 º ซ. ท่ี ก่ิวแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันท่ี 15 ก.พ.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.5 º ซ. ท่ี กกษ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันท่ี 16 ก.พ. 

 (10.0 º ซ. ท่ี เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อ.ภเูรือ จ.เลย เมื่อวันท่ี 17,20 ก.พ.) 

ภาคกลาง 18.2 º ซ. ท่ี อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 

ภาคตะวันออก 19.5 º ซ. ท่ี กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 

ภาคใต 19.5 º ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 

กรุงเทพมหานคร 22.5 º ซ. ท่ี ทาเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย เมื่อวันท่ี 16 ก.พ. 

  และ ท่ี กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันท่ี 16 ก.พ. 
 

หมายเหต ุ

เกณฑปริมาณฝน  ฝนเล็กนอย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก   ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได (มิลลิเมตร)   0.1-10.0  10.1-35.0  35.1- 90.0มากกวา   90.0  
เกณฑอากาศหนาว  อากาศเย็น อากาศหนาว  อากาศหนาวจัด  
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)   16.0-22.9 8.0-15.9  ต่ํากกวา 8.0 
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร  

 
 

สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร 
กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 

3 

 



พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ 2566

ฉบับที่ 23/66

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธฝนฟาคะนอง คลื่นลม

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.

ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 55-65 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 60-70 %

ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 70-85 %

25 -28 ก .พ .ประเทศไทย
ตอน บนอาก าศ เ ป ล่ี ยนแปล ง     
อ่าวไทย/อันดามันคล่ืนลมแรง อ่าว
ไทยเรือเล็กงดออกจากฝ่ัง

1-2 เมตร  2-4 เมตร  

ต่ําสุด 12-23 °ซ.
สูงสุด 27-36 °ซ.

ต่ําสุด 13-22 °ซ.
สูงสุด 27-35 °ซ.

ต่ําสุด 18-24 °ซ.
สูงสุด 28-36 °ซ.

ต่ําสุด 14-24 °ซ.
สูงสุด 29-35 °ซ.

ต่ําสุด 21-26 °ซ.
สูงสุด 29-36 °ซ.

2-3 มตร

ระวงั! หนอน

ควร! ประหยัดน้ํา

ระวงั! หนอน

ควร! ควบคมุอณุหภมูโิรงเรอืน

ระวงั! หนอน

ระวงั! คลืน่ลมแรง

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า

ควร! เก็บกักน้ํา

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า

ระวงั! อัคคภัีย

ควร! คลมุดนิ
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