
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

     

 
 
     
 

 
                                                    

ฉบับที่ 34/2566 

 

 

พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 20 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 20-24 มี.ค. ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหบริเวณ

ดังกลาวมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกจะเคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือ

กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเชนนี้จะทําใหภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีพายุฤดูรอนเกิดข้ึน โดยมี

ลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟาผาเกิดข้ึนได สวนในชวงวันที่ 25-26 มี.ค. ความกด

อากาศต่ําเนื่องจากความรอนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหมีอากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับบริเวณความกด

อากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต สงผลทําใหมีลมใตและลมตะวันออก

เฉียงใตพัดนําความชื้นจากอาวไทยเขามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน ลักษณะเชนนี้ทําให

บริเวณดังกลาวจะมีพายุฤดูรอนเกิดข้ึน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแหง รวมถึงอาจมีฟาผาเกิดข้ึน

ไดบางพื้นที่ โดยจะเร่ิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอน สวนภาคอ่ืนๆจะไดรับผลกระทบในระยะถัดไป 

 สําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน มีกําลังออน แตยังคงทําใหภาคใตมี

ฝนฟาคะนองบางแหงเกิดข้ึนไดตลอดชวง 

คําเตือน ในชวงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวย โดย

บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความ

เสียหายจากสภาวะฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟาผา 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวันตลอดชวง โดยในชวงวันที่ 20-21 มี.ค. จะมีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 10-30 ของ

พื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแหง ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-15 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 22-26 

มี.ค. มีฝนฟาคะนองเล็กนอยบางแหง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 19-26 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศรอนกับมีพายุฝนฟาคะนองบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวก

หนอนในพืชตระกูลกะหล่ําและผักกาด เชน คะนา กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก บรอกโคลี กวางตุง ผักกาดขาว และผักกาดหอม 

เปนตน ซึ่งจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากสวนออนตางๆ ของพืช นอกจากนี้ควรระวังอันตรายพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง 

ลูกเห็บตก และฟาผา 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

อากาศรอนถึงรอนจัดกับมีฟาหลัวในตอนกลางวันตลอดชวง ในชวงวันที่ 20-21 และ 25-26 มี.ค. จะมีพายุฝนฟาคะนองรอย

ละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแหง สวนในชวงวันที่ 22-24 มี.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-

20 ของพื้นที่ ในชวงวันที่ 20-24 มี.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 25-26 มี.ค. ลม

ตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส  

ความชื้นสัมพัทธ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในชวงวันที่ 20-21 และ 25-26 มี.ค. จะมีพายุฝนฟาคะนอง มีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟาผา เกษตรกรไมควร

ปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในที่โลงแจงขณะเกิดฝนฟาคะนอง เพราะอาจไดรับอันตรายจากฟาผา รวมทั้งควรซอมแซม

หลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตวอยาใหมีรอยร่ัวซึมและทําแผงกําบังฝนสาดใหแกสัตวเลี้ยง เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงหนาวเย็นจน

ออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ควรวางแผนการใชน้ําทางดานการเกษตรใหมีประสิทธิภาพเนื่องจากอยูในชวง

แลงและเก็บกักน้ําไวใชในชวงที่มีฝนนอย  



กลาง อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวันตลอดชวง ในชวงวันที่ 20-21 มี.ค. จะมีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของ

พื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง สวนในชวงวันที่ 22-26 มี.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 

22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ลมใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 65-

75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศรอนกับมีพายุฝนฟาคะนองบางพื้นที่ ผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลง

บอ เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเคร่ืองตีน้ํา 

เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา สําหรับเกษตรกรที่อยูนอกเขตชลประทานหากตองการปลูกพืชรอบใหม

ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย เนื่องจากระยะนี้อยูในชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนมี

นอย อาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช 

ตะวันออก อากาศรอนกับมีฟาหลัวในตอนกลางวันตลอดชวง ในชวงวันที่ 20-24 มี.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ 

สวนมากบริเวณแนวชายฝงทะเล สวนในชวงวันที่ 25-26 มี.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชก

แรงบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 

10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 75-80 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในชวงวันที่ 25-26 มี.ค. จะมีฝนฟาคะนองกับลมกระโชกแรงบางแหง เกษตรกรควรผูกยึดคํ้ายันก่ิงไมผลใหมั่นคง

แข็งแรง นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก 

ใต ฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-30  ของพื้นที่ตลอดชวง ในชวงวันที่ 20-21 มี.ค. ตั้งแต จ.สุราษฎรธานีข้ึนมา 

ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร ตั้งแต จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลม

ตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 22-26 มี.ค. ลมตะวันออกเฉียง

ใต ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิ

ต่ําสุด 21-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 

7-10 ชม. 

ฝงตะวันตก อากาศรอนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10-30  ของพื้นที่ตลอดชวง ในชวงวันที่ 20-22 

มี.ค. ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 

เมตร สวนในชวงวันที่ 23-26 มี.ค. ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร 

บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศา

เซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % 

- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองบางแหงตลอดชวง สําหรับในพื้นที่ซึ่งฝนตกไมสม่ําเสมอเกษตรกรควรระวังและปองกันการ

ระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก สวนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมี

ความชื้นสูงเกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา นอกจากนี้ผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบน

ดินไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควร

เปดเคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา  

RR 

 

ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

และทะเลจีนใตในวันแรกของสัปดาหจากนั้นมีกําลังออนลง โดยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนในระยะคร่ึงแรกของสัปดาหจากนั้นเปนลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมบริเวณดังกลาว นอกจากนี้มีหยอมความกด

อากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห โดยมีคลื่นกระแสลมฝายตะวันตกจากประเทศเมียนมา
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ได เคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือในวันแรกของสัปดาห กับมีลมฝายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันสุดทายของสัปดาห ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอนเกือบทั่วไปใน

ระยะกลางและปลายสัปดาห กับมีฝนสวนมากบริเวณภาคเหนือ และมีรายงานพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบาง

พื้นที่ สําหรับภาคใตมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางบางพื้นที่  

 ภาคเหนือ มีอากาศรอนเกือบทั่วไปในระยะกลางและปลายสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 5-45 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหงใน

วันที่ 16 และ 18 มี.ค. โดยมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 15 และ 18 มี.ค. จังหวัดเชียงรายในวันที่ 16 มี.ค. 

จังหวัดลําปางในวันที่ 16, 18 และ 19 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแมฮองสอนในวันที่ 16 มี.ค. จังหวัดเชียงใหม 

เชียงราย นาน และแพรในวันที่ 18 มี.ค. และจังหวัดลําปางในวันที่ 18-19 มี.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศรอนหลายพื้นที่ใน

วันที่ 15-16 มี.ค. จากนั้นมีอากาศรอนเกือบทั่วไป โดยมีฝนบางพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณ

จังหวัดเลยในวันที่ 18 มี.ค. ภาคกลาง มีอากาศรอนเกือบทั่วไปในระยะกลางและปลายสัปดาห โดยมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ในวันแรก

ของสัปดาห ภาคตะวันออก มีอากาศรอนทางตอนบนของภาคในระยะกลางและปลายสัปดาห โดยมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่บริเวณชายฝง

เกือบตลอดสัปดาห ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศรอนบางพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห โดยมีฝนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห

ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศรอนหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห โดยมีฝนเล็กนอยบางพื้นที่ในวันสุดทายของสัปดาห   

สัปดาหที่ผานมาไมมีรายงานฝนตกหนักมาก สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก  ไดแก เชียงใหม และ ลําพูน โดยวัดปริมาณฝน

สูงสุดได 59.8 มม. ที่ สวนปาแมลี้ อ.ลี้ จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 39.3 º ซ. ท่ี อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ เมื่อวันท่ี 19 มี.ค. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38.4 º ซ. ท่ี อ.เมือง    จ.อุดรธานี เมื่อวันท่ี 18 ม.ีค. 

ภาคกลาง 39.1 º ซ. ท่ี ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี เมื่อวันท่ี 18 ม.ีค. 

ภาคตะวันออก 38.0 º ซ. ท่ี อ.อรัญประเทศ    จ.สระแกว เมื่อวันท่ี 19 ม.ีค. 

ภาคใต 37.5 º ซ. ท่ี อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี เมื่อวันท่ี 19 ม.ีค. 

กรุงเทพมหานคร 35.8 º ซ. ท่ี ทาอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันท่ี 18 ม.ีค. 
หมายเหต ุ

เกณฑปริมาณฝน ฝนเล็กนอย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก         ฝนหนกัมาก 

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  

กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร 

 
 
 

สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร 
กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
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ฉบับที่ 34/2566

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันท่ี 20 – 26 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. 
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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 ม.
~1 ม.

ควร ! ผูกยดึคํา้ยันกิง่ไม้ผลใหม่ั้นคงแข็งแรง

(25-26 มี.ค.)

ไม่ควร ! ใหน้ํา้ฝนตกบนดนิไหลลงบ่อ

ไม่ควร ! ปล่อยสัตวเ์ลีย้งอยู่ในทีโ่ล่งแจ้งขณะเกดิฝนฟ้าคะนอง

ระวัง ! ศัตรูพชืจาํพวกหนอนในพชืไร่ ไม้ผล และพชืผัก

ระวัง ! ศัตรูพชืจาํพวกหนอนในพชืตระกูลกะหลํ่าและผักกาด (20-21,25-26 มี.ค.)
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