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พยากร ณ์อากาศ เพื่ อการ เกษตร  7  วั นข้ า งหน้ า  

ระหว่างวันที่ 8 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันพุธที ่8 มีนาคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ  ในช่วงวันที่ 8–11 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังอ่อนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลท าให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท าให้บริเวณ
ดังกล่าวมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนในช่วงวันที่ 12–14 มี.ค. 66 บริเวณกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ โดยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝา่ยตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ท าให้บริเวณดังกล่าวมพีายุ
ฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ส าหรับลมตะวันออก
และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังอ่อน ท าให้ภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้
บางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังอ่อน โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  
ค าเตือน  ในช่วงวันที่ 12-14 มี.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก 
และฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้   

 ค าแนะน าส าหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบตอ่พืช/สัตว์ 
เหนือ ในช่วงวันที่ 8-11 มี.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฟ้าหลัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลมใต้ 

ความเร็ว 5–15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 มี.ค. 66 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–40  ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง
และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10–25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 17–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 33–38 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลังอ่อน ท าให้การสะสมของฝุ่นละอองในอากาศมีมาก เกษตรกรควรดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยหลีกเลี่ ยงกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทั้งไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วยังท าให้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น อนึ่ง ในช่วงวันที่ 12-14 มี.ค. 
จะมีฝนพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความ
เสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ในช่วงวันที่ 8-11 มี.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฟ้าหลัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลมตะวันออก
เฉียงใต้ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 มี.ค. 66 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ กับมีลม
กระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 16–23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 32–37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 8-11 มี.ค. มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ท าให้การระเหยของน้ าบริเวณผิวดินมีมาก เกษตรกรควรคลุม
ดินบริเวณแปลงปลูกหรือโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อชะลอการระเหยของน้ าบริเวณผิวดินและ
รักษาความชื้นในดิน ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 มี.ค.จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควร
ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย นอกจากนี้เกษตรกรควรระวัง
ศัตรูพืชจ าพวกปากดูด เช่น ไรขาวในพริก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด และดอก ท า
ให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ  
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กลาง ในช่วงวันที่ 8-11 มี.ค. 66 มีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฟ้าหลัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต้ 

ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 มี.ค. 66 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–30  ของพื้นที่ กับมีลมกระโชก
แรงบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10–25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 20–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–38 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 
- ในช่วงวันที่ 8-11 มี.ค. มีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรระวังการระบาดของ
ศัตรูพืชจ าพวกปากดูด เช่น เพลี้ยไฟในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น โดยศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด 
และดอกของพืช ท าให้พืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนในช่วงวันที่ 12 -14 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย 
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในขณะมีพายุฝนฟ้าคะนอง  

ตะวันออก ในช่วงวันที่ 8-11 มี.ค. 66 มีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฟ้าหลัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 
มี.ค. 66 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–40  ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด 20–26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32–37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10–30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ ากว่า 1 เมตร ห่างฝั่ง
คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 8-11 มี.ค. มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจ าพวก
ปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อดินหรือกะชังต้องไม่เลี้ยงหนาแน่นจนเกินไป 
เพราะอากาศที่ร้อนท าให้น้ าเน่าเสียได้ง่าย รวมทั้งควรปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า 
โดยท าร่มเงาด้วยสแลนบังแดด เพื่อลดความเข้มของแสงที่ตกลงไปถึงกระชังหรือบ่อเลี้ยงโดยตรง นอกจากนี้ควรเปิด
เครื่องตีน้ าในช่วงกลางวัน เพื่อเพิ่มออกชิเจนในน้ า ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
ได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย  

ใต ้ ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง  
ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 
เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 20–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29–35 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. 
ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 21–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–36 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล 
และพืชผักไว้ด้วย นอกจากนี้เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ าที่เก็บกักเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ าใช้
ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย นอกจากนี้เกษตรกรควรระวังการเกิดอัคคีภัยหรือไฟป่า โดยท าแนวป้องกันไฟ
รอบพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพารา เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่การเกษตร  

PK 
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ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา  
 ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายงานฝนตกหนักและหนักมากบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีฝนตกหนักมาก 
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส าหรับปริมาณ
ฝนมากที่สุด วัดได้ 102.5 มิลลิเมตร ที่อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 มีนาคม    

ส าหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 9.4 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 
 (5.5 º ซ. ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.4 º ซ. ที่ กกษ.เลย อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 
 (8.5 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 
ภาคกลาง 17.6 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 
ภาคตะวันออก 18.3 º ซ. ที่ กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 
ภาคใต้ 18.0 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 
กรุงเทพมหานคร 22.3 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 

   

หมายเหต ุ
เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก  ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)  0.1-10.0   10.1-35.0 35.1- 90.0      มากกวา่ 90.0  
เกณฑ์อากาศหนาว  อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด  
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)  16.0-22.9   8.0-15.9 ต่ ากกว่า 8.0  
เกณฑ์อากาศร้อน  อากาศร้อน อากาศร้อนจัด   
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)  35.0-39.9    40.0 ขึ้นไป  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร 

    ส่วนอุตุนิยมวทิยาเกษตร กองพฒันาอุตนุิยมวิทยา 

     กรมอุตุนิยมวิทยา 



ฉบับที่ 29/66

1-2 ม.

ภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้

ประมาณ 1 ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

ระหว่างวันที่ 8 – 14 มีนาคม 2566

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336

อุณหภมูิ ความยาวนานแสงแดด คลื่น

ควร ท าแนวป้องกันไฟ

10-30 %

10-20 %

ฝน

[20-26 / 29-36]        5-8 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 

ระวัง ศัตรูพืชจ าพวกปากดูด ระวัง ศัตรูพืชจ าพวกหนอนระวัง ศัตรูพืชจ าพวกปากดูด

ศัตรูพืชจ าพวกปากดูดงด กิจกรรมกลางแจ้ง

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระวัง อันตรายจากพายุฝนฟา้คะนอง

ระวัง อันตรายจากพายุฝนฟา้คะนอง

ประมาณ 1 ม.

ระวัง อันตรายจากพายุฝนฟา้คะนอง

ระวัง อันตรายจากพายุฝนฟา้คะนอง

33-38 C

17-22 C

20-40 % ของพ้ืนที ่  6-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 10-20 % ของพ้ืนที่ 6-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 

32-37 C

16-23 C

32-37 C

20-25 C

32-38 C

20-25 C

10-30 % ของพ้ืนที ่ 6-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 20-40 % ของพ้ืนที ่     6-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% 


