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ฉบับที่ 22/2566 

 

 

พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 20 – 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 20-24 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางแผปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน มีกําลังออน แตยังทําใหภาคใตมี

ฝนฟาคะนองบางแหง คลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนอาวไทยตอนบน

และทะเลอันดามันมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

 สวนในชวงวันที่ 25-26 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนจะแผเสริมลงมาปก

คลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ทําใหประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา อุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศา

เซลเซียสกับมีลมแรง สําหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน จะมีกําลังแรงข้ึน ทําใหภาคใต

ยังคงมีฝนฟาคะนองบางแหง คลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 

เมตร สวนอาวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

คําเตือน ในชวงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวย 

สําหรับในชวงวันที่ 25-26 ก.พ. บริเวณอาวไทยตอนลางจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการ

เดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝง 

 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 21-22 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศา

เซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 3-11 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 23-26 ก.พ. อากาศ

เย็นถึงหนาวในตอนเชา อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 

องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 2-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 

กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเยน็ถึงหนาวในตอนเชาและในบางพื้นที่ยังคงมีความชืน้ในอากาศสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันการ

ระบาดของโรคราน้ําคางในพืชตระกูลกะหล่ําและผักกาด เชน คะนา กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก บรอกโคลี กวางตุง ผักกาดขาว 

และผักกาดหอม เปนตน นอกจากนี้ควรทําสวนใหโปรง อากาศถายเทไดสะดวก ลดความชื้นสะสมปองกันโรคพืชที่เกิดจาก

เชื้อรา 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 21-24 ก.พ. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศา

เซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 10-14 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 25-26 ก.พ. อากาศเย็นถึง

หนาวในตอนเชากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 13-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-

32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 9-12 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 21-23 ก.พ. ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 24-26 ก.พ. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./

ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ในชวงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาให

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน จนออนแอและเปนโรคไดงาย และเตรียมจัดทําแผงกําบังลม

หนาวแกสัตวเลี้ยง นอกจากนี้ควรวางแผนการใชน้ําทางดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยูในชวงแลง  



กลาง ในชวงวันที่ 21-24 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศา

เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 25-26 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชากับมี

ลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศา

เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 

ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเชา เกษตรกรควรใหอาหารแกสัตวน้ําอยางเหมาะสม เพราะในชวงอากาศเย็นสัตวน้ําจะกิน

อาหารไดนอย อาหารที่เหลือจะทําใหน้ําเนาเสีย อาจทําใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับเกษตรกรที่อยูนอกเขต

ชลประทานหากตองการปลูกพืชรอบใหมควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย เนื่องจากระยะนี้อยูในชวง

แลงปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย อาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 21-24 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สวนในชวง

วันที่ 25-26 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 18-22 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 

เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ในชวงวันที่ 25-26 ก.พ. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง เกษตรกรควรผูกยึดคํ้ายันก่ิงไมผลใหมั่นคงแข็งแรง 

นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช

ดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพื่อลดการระเหยน้ํา รักษาความชื้นในดิน 

และรักษาอุณหภูมิดิน 

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 20-24 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-30 ของพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค ตั้งแต จ.

สุราษฎรธานีข้ึนมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝน

ฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร ตั้งแต จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมี

คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 25-26 ก.พ. มีฝนฟาคะนองรอย

ละ 20-40 ของพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค ตั้งแต จ.สุราษฎรธานีข้ึนมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-

35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ตั้งแต จ.นครศรีธรรมราช

ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 

เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %  ความ

ยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-30  ของพื้นที่ตลอดชวง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-

36 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 

- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองบางแหงตลอดชวงสวนมากทางตอนลางของภาค ทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง 

เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไมผล เชน โรคราแปง โรคใบติด และโรคราก

เนาโคนเนา เปนตน สําหรับผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพ

น้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้น

และเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา  
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ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ 2566 หยอมความกดอากาศต่ําเนือ่งจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันแรก

ของสัปดาห หลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาวแลวออนกําลงัลง 

โดยบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางระลอกใหมไดแผเสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันสุดทายของสัปดาห 

นอกจากนี้คลื่นกระแสลมฝายตะวันตกไดเคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือในระยะกลางสัปดาห ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทย

ตอนบนมีอากาศรอนในตอนกลางวันในระยะตนสัปดาห โดยมีอากาศเย็นในตอนเชาสวนมากบริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีรายงานฝนและฝนฟาคะนองหลายพื้นที่สวนมากในระยะกลางสัปดาห และมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก

ในบางพื้นที่ สําหรับภาคใตมรุสมตะวนัออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห ทํา

ใหภาคใตมีฝนในชวงดังกลาว 

 ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปในตอนเชา กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคสวนมากในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห สวนใน

ตอนกลางมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะตนและวันสุดทายของสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาว

จัด นอกจากนี้มีรายงานน้ําคางแข็งบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 14-15 ก.พ. โดยมีฝนรอยละ 15-55 ของพื้นที่กับมีฝนหนัก

บางแหงสวนมากในระยะกลางสัปดาห กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงรายและอุตรดิตถในวันที่ 15 ก.พ. และจังหวัด

เชียงใหมในวันที่ 16 ก.พ. และเกิดลูกเห็บบริเวณจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 16 ก.พ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่

ในตอนเชาในระยะกลางและปลายสัปดาห กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนเกือบ

ทั่วไปในระยะตนสัปดาห สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนรอยละ 5-25 ของพื้นที่ทางตอนลางของภาคเกือบ

ตลอดสัปดาห กับมีฝนหนักบางแหงในระยะตนสัปดาห โดยมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 

สุรินทร มหาสารคาม และอุบลราชธานใีนวันที ่14 ก.พ. ภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเชาในระยะปลายสัปดาห สวนในตอนกลางวนัมี

อากาศรอนในระยะตนสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 5-45 ของพื้นที่ในวันที่ 15-18 ก.พ. กับมีฝนหนักบางแหง ภาคตะวันออก มีอากาศเย็น

หลายพื้นที่ในตอนเชาในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห สวนในตอนกลางวันมีอากาศรอนสวนมากทางตอนบนของภาคในระยะตนและวัน

สุดทายของสัปดาห โดยมีฝนในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห โดยเฉพาะในวันที่ 15 ก.พ. มีฝนรอยละ 85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหง

ในวันที่ 14-15 ก.พ. ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนรอยละ 15-55 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห 

กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในวันที่ 16-18 ก.พ. ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห โดยมี

ฝนรอยละ 15-50 ของพื้นที่สวนมากในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห 

สัปดาหที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณกรุงเทพมหานครและสุราษฎรธานี สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก 

เชียงราย พะเยา แมฮองสอน เชียงใหม ศรีสะเกษ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปราจีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ชุมพร นราธิวาส และระนอง       

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ 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. 
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 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 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- 90.0                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 22/2566

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันท่ี 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคเหนือ
ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

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

ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

ภาคใต้
ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

27-35
13-22

27-36
12-21

28-36
18-24

29-35
17-24

29-36
21-26

ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภมูิลักษณะอากาศ คลื่นลม
ส่วนอุตนุยิมวทิยาเกษตร

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

ความชืน้สัมพัทธ ์60-70% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

~1 ม.
2-3 ม.

(25-26 ก.พ.)

ระวัง ! โรครานํา้ค้างในพชืตระกูลกะหลํ่าและผักกาด

ควร ! ควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน

อย่าใหเ้ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ควร ! ใหอ้าหารสัตวน์ํา้อย่างเหมาะสม
(ช่วงอากาศเยน็สัตวน์ํา้กนิอาหารได้น้อย)

ควร ! ผูกยดึคํา้ยันกิง่ไม้ผลใหม่ั้นคงแข็งแรง

(25-26 ก.พ.)

ระวัง ! โรคพชืจากเชือ้ราในไม้ผล
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