พยากรณ อ ากาศเพื่ อ การเกษตร 7 วั น ข า งหน า
ระหวางวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ออกประกาศวันจันทรที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 36/61
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 26 -28 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน โดยมีฝนฟาคะนองบางแหง สวนในชวงวันที่
29 มี.ค. – 1 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน กับมีพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก สวนภาคใตมีฝนเพิ่มขึ้น
คําเตือน ในชวงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. ขอใหเกษตรกรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกระมัดวังอันตรายจากฝนฟา
คะนองที่จะเกิดขึ้นไวดวย
คําแนะนําสําหรับการเกษตร
ภาค
พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ผลกระทบตอพืช/สัตว
เหนือ
ในช ว งวั น ที่ 26-30 มี . ค. อากาศร อน กั บมี ฝนฟ า - สภาพอากาศที่รอนและแหงในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและ
คะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่สวนมากทางตอนบน ปองกันการเกิดอัคคีภัยและไฟปา โดยทําแนวกันไฟรอบพื้นที่
ของภาค สวนในชวงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. อากาศ เพาะปลูก อาคารบานเรือน ตลอดจนโรงเก็บพืชผลทางดาน
รอน กับมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 ของพื้นที่สวนมาก การเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ทางตอนล างของภาค อุ ณหภู มิ ต่ํ าสุ ด 19-25 องศา เพราะควันไฟจะทําทัศนวิสัยลดลง เปนอันตรายตอการสัญจร
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมใต และเปนมลพิษทางอากาศ
ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 55-65%
- สําหรับสภาพอากาศที่รอนในตอนกลางวัน เกษตรกรที่เลี้ยง
สั ต ว ค วรลดอุ ณ หภู มิ ภ ายในโรงเรื อ น โดยดู แ ลโรงเรื อ นให
โปร ง อากาศถ า ยเทได ส ะดวก หรื อ ฉี ด น้ํ า เป น ฝอยภายใน
โรงเรือน รวมทั้งจัดหาน้ําดื่มใหกับสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ เพื่อ
ปองกันสัตวเครียด ออนแอ และเจ็บปวยไดงาย
- สําหรับลิ้นจี่และลําไยที่อยูในระยะเจริญเติบโตทางผล ชาวสวน
ควรดูแลใหน้ําเพิ่มเติม เพื่อปองกันผลผลิตชะงักการเจริญเติบโต
และแคระแกร็น รวมทั้งระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืช
เชน หนอนเจาะขั้วผลและมวนลําไย ซึ่งจะทําใหผลผลิตเสียหายได
ตะวั น ออก ในช ว งวั น ที่ 26-28 มี . ค. อากาศร อน กั บมี ฝนฟ า - ระยะนี้แมจะมีฝนแตมีปริมาณนอย ซึ่งไมพอเพียงกับความ
เฉียงเหนือ คะนองร อ ยละ 10 ของพื้ น ที่ ส ว นในช ว งวั น ที่ ตองการของพืช เกษตรกรควรจัดหาน้ําใหแกพืชที่ปลูกเพิ่มเติม
29 มี.ค. – 1 เม.ย. อากาศรอน กับมีพายุฝนฟาคะนอง ตามความเหมาะสม และคลุมโคนตนพืชดวยวัสดุเหลือใชทาง
ร อ ยละ 20-30 ของพื้ น ที่ แ ละมี ล มกระโชกแรง การเกษตรเพื่อสงวนความชื้นในดิน สวนผูที่ตองการจะปลูก
อุณหภูมิต่ําสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด พืชรอบใหม ควรเลือกปลูกพืชที่ใชน้ํานอย และควรมีน้ําสํารอง
34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว ใหแกพชื ในระยะเจริญเติบโตอยางเพียงพอ หากพืชไดรับน้ําไม
เพียงพอจะทําใหผลผลิตลดลง
10-25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 60-70%
- สํ า หรั บ ผู ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ในบ อ เลี้ ย งควรดู แ ลสภาพน้ํ า ให
เหมาะสมกับชนิดของสัตวน้ําที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจํานวนสัตวน้ํา
ที่เลี้ยงใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่มีอยูหากขาดความสมดุลจะ
ทําใหสัตวน้ํา ออนแอและเปนโรคไดงาย
- สวน ผูที่เลี้ยงสัตวน้ําในกระชังหากระดับน้ําลดลง เกษตรกร
ควรเคลื่อนยายกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ําลึกกวาเดิม
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กลาง

ในชวงวันที่ 26 มี.ค.– 1 เม.ย. อากาศรอน กับมีฝนฟา
คะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 24-27
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ความชื้น
สัมพัทธ 65-75%

ตะวันออก ในชวงวันที่ 26-28 มี.ค. อากาศรอน กับมีฝนฟาคะนอง
รอยละ 10 ของพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย.
อากาศรอน กับมีพายุฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของ
พื้นที่และมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ําสุด 24-27 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น
ต่ํากวา 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ 65-75%

ใต

ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 26-29 มี.ค. มีฝนฟาคะนอง
รอยละ 10 ของพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย.
มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ
1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80%
ฝงตะวันตก ในชวงวันที่ 26-30 มี.ค. มีฝนฟาคะนอง
รอยละ 10 ของพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย.
มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร
อุ ณหภู มิ ต่ํ าสุ ด 22-26 องศาเซลเซี ยส อุ ณหภู มิ สู งสุ ด
33-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80%

- ระยะนี้มีฝนตกนอยและมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ทําใหฝน
ที่ตกนอยกวาปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการคายน้ําและการระเหย
น้ําจากดินและพืช ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง ควรจัดหา
น้ําใหแกขาวอยางเพียงพอ โดยเฉพาะแปลงนาที่ขาวกําลังตั้ง
ทองและออกรวงเพื่อไมใหผลผลิตลดลงและเสียหาย รวมทั้ง
ระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกเพลี้ยชนิดตางๆ
ไวดวย
- สําหรับสภาพอากาศที่รอนในตอนกลางวัน เกษตรกรที่เลี้ยง
สั ต ว ค วรลดอุ ณ หภู มิ ภ ายในโรงเรื อ น โดยดู แ ลโรงเรื อ นให
โปร ง อากาศถ า ยเทได ส ะดวก หรื อ ฉี ด น้ํ า เป น ฝอยภายใน
โรงเรือน รวมทั้งจัดหาน้ําดื่มใหกับสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ เพื่อ
ปองกันสัตวเครียด ออนแอ และเจ็บปวยไดงาย
- สําหรับสวนผลไม หากในชวงที่ผานมามีผลรวงหลนเนื่องจาก
ลมแรง เกษตรกรควรนําไปกําจัดใหถูกวิธี โดยเผาหรือฝงใหลึก
ไมควรกองสุมอยูภายในบริเวณสวน เพราะจะเปนแหลงสะสม
ของเชื้อโรคและศัตรูพืช
- สวนฝนที่ตกในบางชวง เกษตรกรควรระวังและปองกันการ
ระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก
ตางๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัดกินสวนที่ออนของพืชทําใหตน
พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและดอยคุณภาพ
-ระยะนี้ปริมาณน้ําระเหยจะมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณ
แปลงปลูกพืช และโคนตนพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เพื่อลดการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน
และรักษาอุณหภูมิดิน
-ระยะนี้ แ ม จ ะมี ฝ นตก แต มี ป ริ ม าณน อ ย ซึ่ ง ไม เ พี ย งพอต อ
ความตองการของพืช เกษตรกรควรใหน้ําเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม และคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชดวยวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษา
ความชื้นภายในดิน รวมทั้งระวังและปองกันการระบาดของ
ศัตรูพืชจําพวกปากดูด เชน เพลี้ยและไร ชนิดตางๆ ซึ่งจะดูดกิน
น้ํ า เลี้ ย งทํ า ให พื ช ทรุ ด โทรม ต น พื ช ชะงั ก การเจริ ญ เติ บ โต
ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ
- นอกจากนี้ เกษตรกรควรวางแผนการใช น้ํ า ที่ มี อ ยู อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหมีน้ําเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูก เชนให
น้ําบริเวณทรงพุม หรือระบบน้ําหยด
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- สภาพอากาศที่รอนและแหงในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและปองกันการเกิด
อัค คีภั ย และไฟป า โดยทํ า แนวกัน ไฟรอบพื้น ที่ เ พาะปลูก อาคารบ า นเรื อ น
ตลอดจนโรงเก็บพืชผลทางดานการเกษตร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเผาวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร เพราะควั น ไฟจะทํ า ทั ศ นวิสัย ลดลง เป นอั น ตรายต อ การ
สัญจร และเปนมลพิษทางอากาศ
- สํ า หรั บ สภาพอากาศที่ ร อ นในตอนกลางวั น เกษตรกรที่เ ลี้ย งสั ต ว ค วรลด
อุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยดูแลโรงเรือนใหโปรงอากาศถายเทไดสะดวก
หรือฉีดน้ําเปนฝอยภายในโรงเรือน รวมทั้งจัดหาน้ําดื่มใหกับสัตวเลี้ยงอยาง
เพียงพอ เพื่อปองกันสัตวเครียด ออนแอ และเจ็บปวยไดงาย
- สําหรับลิ้นจี่และลําไยที่อยูในระยะเจริญเติบโตทางผล ชาวสวนควรดูแลใหน้ํา
เพิ่มเติม เพื่อปองกันผลผลิตชะงักการเจริญเติบโตและแคระแกร็น รวมทั้งระวังและ
ปองกันการระบาดของศัตรูพืช เชน หนอนเจาะขั้วผลและมวนลําไย ซึ่งจะทําให
ผลผลิตเสียหายได

- ระยะนี้มีฝนตกนอยและมีอากาศรอนในตอนกลางวัน ทําใหฝนที่
ตกนอยกวาปริมาณน้ําที่สูญเสียจากการคายน้ําและการระเหยน้ํา
จากดินและพืช ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง ควรจัดหาน้ํา
ใหแกขาวอยางเพียงพอ โดยเฉพาะแปลงนาที่ขาวกําลังตั้งทอง
และออกรวงเพื่อไมใหผลผลิตลดลงและเสียหาย รวมทั้งระวัง
และปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกเพลี้ยชนิดตางๆไวดวย
- สําหรับสภาพอากาศที่รอนในตอนกลางวัน เกษตรกรที่เลี้ยง
สัตวควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยดูแลโรงเรือนใหโปรง
อากาศถายเทไดสะดวก หรือฉีดน้ําเปนฝอยภายในโรงเรือน
รวมทั้งจัดหาน้ําดื่มใหกับสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ เพื่อปองกัน
สัตวเครียด ออนแอ และเจ็บปวยไดงาย

1 เมตร

33-35
22-26

- ระยะนี้แมจะมีฝนแตมีปริมาณนอย ซึ่งไมพอเพียงกับความตองการ
ของพื ช เกษตรกรควรจั ด หาน้ํ า ให แ ก พื ช ที่ ป ลู ก เพิ่ ม เติ ม ตามความ
เหมาะสม และคลุ มโคนต นพื ชดวยวัสดุ เหลือ ใชทางการเกษตรเพื่ อ
สงวนความชื้นในดิน สวนผูที่ตองการจะปลูกพืชรอบใหม ควรเลือก
ปลูกพืชที่ใชน้ํานอย และควรมีน้ําสํารองใหแกพืชในระยะเจริญเติบโต
อยางเพียงพอ หากพืชไดรับน้ําไมเพียงพอจะทําใหผลผลิตลดลง
- สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับ
ชนิดของสัตวน้ําที่เลี้ยง รวมทั้งดูแลจํานวนสัตวน้ําที่เลี้ยงใหเหมาะสม
กับปริมาณน้ําที่มีอยูหากขาดความสมดุลจะทําใหสัตวน้ํา ออนแอและ
เปนโรคไดงาย
- สวน ผูที่เลี้ยงสัตวน้ําในกระชังหากระดับน้ําลดลง เกษตรกรควร
เคลื่อนยายกระชังลงไปในที่ซึ่งมีน้ําลึกกวาเดิม

34-38
17-26
33-38
22-25
35-39
23-26

34-38
23-27

1 เมตร

33-37
22-26
1 เมตร

- สําหรับสวนผลไม หากในชวงที่ผานมามีผลรวงหลนเนื่องจากลม
แรง เกษตรกรควรนําไปกําจัดใหถูกวิธี โดยเผาหรือฝงใหลึก ไม
ควรกองสุมอยูภายในบริเวณสวน เพราะจะเปนแหลงสะสมของเชือ้
โรคและศัตรูพืช
- สว นฝนที่ ตกในบางชว ง เกษตรกรควรระวัง และป อ งกันการ
ระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผักตางๆ
ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัดกินสวนที่ออนของพืชทําใหตนพืชชะงัก
การเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและดอยคุณภาพ
-ระยะนี้ปริมาณน้ําระเหยจะมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณ
แปลงปลูกพืช และโคนตนพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เพื่อลดการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน
และรักษาอุณหภูมิดิน

-ระยะนี้แมจะมีฝนตก แตมีปริมาณนอย ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของพืช เกษตรกรควรใหน้ําเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และคลุมดินบริเวณแปลง
ปลูกพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน รวมทั้งระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืช
จําพวกปากดูด เชน เพลี้ยและไร ชนิดตางๆ ซึ่งจะดูดกินน้ําเลี้ยงทําใหพืชทรุดโทรม ตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ
- นอกจากนี้ เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีน้ําเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูก เชนใหน้ําบริเวณทรงพุม หรือระบบน้ําหยด
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รายงานสถานการณสมดุลน้ําใน 7 วันที่ผานมา และการคาดการณผลกระทบตอการเกษตร ในชวงวันที่ 26 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561
ปริมาณฝนสะสมรายเดือนมีนาคม 2561 ในชวงวันที่ 1-25 มีนาคม 2561

ปริมาณฝนสะสม ระหวางวันที่ 19-25 มีนาคม 2561

ศักยการคายระเหยน้ําสะสม ระหวางวันที่ 19-25 มีนาคม 2561

สมดุลน้ําสะสม ระหวางวันที่ 19-25 มีนาคม 2561

ปริมาณฝนสะสมเดือนมีนาคม (ในชวงวันที่ 1-25 มีนาคม) บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนสะสมต่ํากวา 100 มม.
เวนแตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางดานตะวันออกและภาคตะวันออกตอนลาง มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 100-150 มม.
สําหรับภาคใตมีปริมาณฝนสะสมต่ํากวา 50 มม. เวนแตภาคใตตอนบนมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 50-100 มม.
ปริมาณฝนสะสม 7 วันที่ผานมา บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนสะสมต่ํากวา 25 มม. เวนแตภาคตะวันออกตอนลาง มี
ปริมาณฝนสะสม 25-50 มม. สําหรับภาคใตมีปริมาณฝนสะสมต่ํากวา 50 มม. เปนสวนใหญ
ศักยการคายระเหยน้ําสะสม บริเวณประเทศไทยสวนมากมีคาศักยการคายระเหยน้ําสะสม 25-40 มม. โดยภาคเหนือตอนบน
ดานตะวันตกและภาคใตตอนลาง มีคาศักยการคายระเหยน้ําสะสมมากกวาบริเวณอื่นๆ
สมดุลน้ําสะสม บริเวณประเทศไทยตอนบนสวนมากมีคาสมดุลน้ําสะสม (-10)-(-40) มม. โดยภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง
ตอนลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือดานตะวันตกมีคาสมดุลน้ําที่เปนลบมากกวาบริเวณอื่นๆ สําหรับภาคใตสวนมากมีคา
สมดุลน้ําสะสม (-40)-(40) มม. โดยสมดุลน้ําที่เปนบวกอยูบริเวณภาคใตฝงตะวันออกตอนกลางและตอนลาง
คําแนะนํา ในชวง 7 วันที่ผานมาบริเวณประเทศไทยตอนบนมีรายงานฝนตกหนักบางพื้นที่ กับมีอากาศรอนในตอนกลางวัน
สําหรับในชวง 7 วันขางหนา บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศรอนกับมีฝนฟาคะนองบางพื้นที่ ฝนที่ตกในระยะนี้จะมีปริมาณนอย
ไมเพียงพอกับความตองการของพืช เกษตรกรควรดูแลใหน้ําแกพืชอยางเพียงพอ เนื่องจากสภาพอากาศที่แหง เกษตรกรควร
ระวังการระบาด ของศัตรูพืชจําพวกปากดูด ในพืชไร ไมผล และพืชผัก ทําใหการผลิดอกออกผลลดลง ผลผลิตเสียหายได สําหรับ
ภาคใตแมจะมีฝนแตปริมาณยังไมเพียงพอตอความตองการของพืช เกษตรกรควรดูแลใหน้ําอยางเพียงพอ และระวังปองกันการ
ระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนดวย
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รายงานลักษณะอากาศในระยะ 7 วันที่ผานมา
ระหวางวันที่ 19-25 มีนาคม 2561 หยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในวัน
แรกของสัปดาห จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมบริเวณดังกลาวแลวออนกําลังลงในวันสุดทาย
ของสัปดาห ประกอบกับลมตะวันออกกําลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใตและอาวไทยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห ลักษณะดังกลาว
ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงแตยังคงมีอากาศรอนในระยะตนและปลายสัปดาห โดยมีฝนและฝนฟาคะนองบาง
แหง สําหรับภาคใตมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห
ภาคเหนือ มีอากาศรอนเกือบทั่วไปสวนมากในระยะตนและปลายสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 5-20 ของพื้นที่ในระยะกลางและ
ปลายสัปดาห กับมีฝนหนักบางแหง และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณกําแพงเพชรในวันที่ 21 มี.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
อากาศรอนเกือบทั่วไปในระยะตนและวันสุดทายของสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 10-50 ของพื้นที่ในระยะตนสัปดาหและวันสุดทาย
ของสัปดาหกับมีฝนหนักบางแหงในวันที่ 20 มี.ค. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดยโสธรและอุบลราชธานีในวันที่ 19
มี.ค. จังหวัดสุรินทร ขอนแกน ศรีสะเกษ และนครราชสีมาในวันที่ 20 มี.ค. ภาคกลาง มีอากาศรอนเกือบทั่วไปสวนมากในระยะตน
และปลายสัปดาห โดยมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางบางพื้นที่ เวนแตในวันที่ 21 มี.ค. มีฝนรอยละ 50 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแหง และ
มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ภาคตะวันออก มีอากาศรอนหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะตนและปลาย
สัปดาห โดยมีฝนรอยละ 10-30 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาหกับมีฝนหนักบางแหงในวันที่ 21 มี.ค. ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศ
รอนบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางบางแหงในวันที่ 21 และ 22 มี.ค. และมีฝนรอยละ 55-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมาก
บางแหงในวันที่ 23 และ 24 มี.ค. ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศรอนหลายพื้นที่ โดยมีฝนนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่กับฝนหนักบางแหง
เวนแตในวันที่ 23 มี.ค. มีฝนรอยละ 75 ของพื้นที่
สัปดาห ที่ผ านมามีรายงานฝนตกหนั กมากบริ เวณจั งหวัดนราธิวาส ส ว นจัง หวั ดที่ มีฝนตกหนั กไดแ ก กํา แพงเพชร เลย
นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค ชัยนาท นนทบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี ตราด สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช และระนอง
สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานครมีดังนี้
ภาคเหนือ
42.4 มม. ที่ อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 78.5 มม. ที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ภาคกลาง
58.0 มม. ที่ อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
ภาคตะวันออก
86.0 มม. ที่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ภาคใต
164.5 มม. ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
กรุงเทพมหานคร
40.2 มม. ที่ กองกํากับการสายตรวจ เขตจตุจักร
สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ภาคเหนือ
39.6 ซ. ที่ อ.เถิน จ.ลําปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38.5 ซ. ที่ กกษ.สุรินทร อ.เมือง จ.สุรินทร
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ภาคกลาง
38.6 ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ภาคตะวันออก
37.5 ซ. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
ภาคใต
37.5 ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี
กรุงเทพมหานคร
36.0 ซ. ที่ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
หมายเหตุ
เกณฑปริมาณฝน
ฝนเล็กนอย
ฝนปานกลาง
ฝนหนัก
ปริมาณฝนที่วัดได (มม.)
0.1-10.0
10.1-35.0
35.1- 90.0
เกณฑอากาศรอน
อากาศรอน
อากาศรอนจัด
อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่วัดได (°ซ.) 35.0-39.9
≥ 40.0
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร

เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่

21
20
21
21
23
21

มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.

19
19,20
20
22
20
21
20

มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.

ฝนหนักมาก
> 90.0

อธิบดีกรมอุตุนยิ มวิทยา
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