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ฉบับที่ 129/2565

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะ
แผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลงเล็กนอยกับมี
ลมแรง โดยอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอน สวนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงในระยะ
ถัดไป สวนในชวงวันที่ 2-3 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผเสริมลงมา สงผลใหมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้น ทําใหประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง
สําหรับรองมรสุมจะเลื่อนไปพาดผานบริเวณภาคใตตอนลาง ทําใหภาคใตมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง โดยคลื่นลม
บริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังออน โดยทะเลอันดามันและอาวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 1-2
เมตร ตลอดชวง
คําเตือน ชวงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการ
เจ็บปวย สําหรับภาคใตจะมีฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและ
ปองกันความเสียหายจากสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก
คําแนะนําสําหรับการเกษตร
ภาค
พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว
เหนือ
ในชวงวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กนอย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 2-3
พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว
10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %
ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.
- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเชาและยังคงมีความชื้นในอากาศสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่
เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก เชน โรคราน้ําคางในพืชผักตระกูลกะหล่ําและผักกาด (คะนา กะหล่ําปลี กะหล่ํา
ดอก บรอกโคลี กวางตุง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ) เปนตน นอกจากนีค้ วรระวังการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน
ตะวั น ออก ในชวงวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กนอย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 2-3
พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว
15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %
ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.
- ในชวงที่ผานมามีน้ําทวมขังในบางพื้นที่ทําใหดินมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่
เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก สําหรับในพื้นที่ซึ่งมีน้ําทวมขัง หากระดับน้ําลดลงแลวควรฟนฟูแหลงน้ําให
ใชไดดีดังเดิม
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ในชวงวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กนอย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่
2-3 พ.ย. อากาศเย็ นในตอนเชากั บมีล มแรง โดยอุ ณ หภู มิ จ ะลดลง 2-4 องศาเซลเซี ยส ลมตะวั นออกเฉี ยงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.
- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเชาและยังคงมีความชื้นในอากาศสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืช
ที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก เชน โรคราน้ําคางในพืชตระกูลแตง (แตงกวา แตงโม เมลอน แคนตาลูป ฟกทอง
มะระจีน บวบ ฯลฯ) เปนตน นอกจากนี้ควรระวังโรคที่มากับน้ําทวม เชน โรคน้ํากัดเทา โรคไขหวัดใหญ โรคปอดบวม โรค
ตาแดง โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู และโรคไขเลือดออก เปนตน
ในชวงวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กนอย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 2024 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 2-3 พ.ย. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดย
อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.
- ในชวงนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรงและยังคงมีความชื้นในอากาศสูง เกษตรกรควรผูกยึดค้ํายันกิ่งไมผลให
มั่นคงแข็งแรง นอกจากนีค้ วรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก นอกจากนี้ควรทําสวน
ใหโปรง อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดชวง และมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากทางตอนลางของ
ภาค ในชวงวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 2-3 พ.ย. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30
กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม.
ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดชวง และมีฝนตกหนักบางแหง สวนมากทางตอนลางของ
ภาค ในชวงวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 65 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 2-3 พ.ย. ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 %
- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่การเกษตร
เพื่อไมใหน้ําทวมขัง สําหรับผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพ
น้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเครื่องตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้น
และเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา และในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและ
ปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก
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ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา
ระหวางวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ประกอบกับลม
ตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกตลอดชวง ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเชาเกือบทั่วไปเกือบตลอดชวง และมีรายงานฝนตกสวนมากในระยะตนและ
ปลายชวง สําหรับภาคใตไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมพาดผานภาคใตตอนกลางตลอดชวง ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรง
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนกลางในวันแรกของชวง และมีลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนในระยะครึ่งแรกของ
ชวง ทําใหมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดชวง
ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเชาทางตอนบนของภาค สวนทางตอนลางของภาคมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สวนบริเวณ
เทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่ เวนแตในวันที่ 22 และ 27 ต.ค. มีฝนรอย
ละ 45 ของพื้ นที่ กั บมี ฝนหนั กบางแห ง และมี รายงานน้ํ าท วมต อเนื่ องจากช วงที่ ผ านมาบริ เวณจั ง หวั ดพิ ษณุ โลกและพิ จิ ตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเชาในระยะตนและกลางชวง สวนบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝน
รอยละ 10-15 ของพื้นที่ตลอดชวง และมีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากชวงที่ผานมาบริเวณจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด
ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชาในระยะตนและกลางชวง โดย
มีฝนรอยละ 30-55 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหง เวนแตในระยะกลางชวงมีฝนเล็กนอยบางแหง นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจาก
ชวงที่ผานมาบริเวณจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ภาค
ตะวันออก มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชาในบางวัน โดยมีฝนรอยละ 35-65 ของพื้นที่ เวนแตระยะกลางชวงมีฝนนอยกวารอยละ 25
ของพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากชวงที่ผานมาบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนมากกวา
รอยละ 60 ของพื้นที่ เวนแตวันที่ 25-26 ต.ค. มีฝนรอยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหงเกือบตลอดชวง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่
ในวันแรกของชวง ภาคใตฝงตะวันตก มีฝนรอยละ 65-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหงในวันที่ 21, 26 และ 27 ต.ค. และมีฝนหนักมาก
บางพื้นที่ในวันที่ 25 ต.ค. โดยมีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดภูเก็ต นราธิวาส และสตูลในวันที่ 21 ต.ค.
ในชวงที่ผานมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดตรัง และนราธิวาส สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก ตาก ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา ระนอง พังงา และสตูล
สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ภาคเหนือ
40.7 มม. ที่ อ.แมสอด
ภาคกลาง
86.0 มม. ที่ อ.พนมทวน
ภาคตะวันออก
67.2 มม. ที่ เมืองพัทยา อ.บางละมุง
ภาคใต
159.2 มม. ที่ อ.สุคิริน
กรุงเทพมหานคร
85.6 มม. ที่ สํานักงานเขตหนองแขม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมมีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก

หมายเหตุ
เกณฑปริมาณฝน
ฝนเล็กนอย
ปริมาณฝนที่วัดได (มม.)
0.1-10.0
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร

ฝนปานกลาง
10.1-35.0

จ.ตาก
จ.กาญจนบุรี
จ.ชลบุรี
จ.นราธิวาส
เขตหนองแขม

ฝนหนัก
35.1- 90.0

เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่

27
22
22
21
26

ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.

ฝนหนักมาก
> 90.0

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนยิ มวิทยา

3

พยากรณ์อากาศเพื่ อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 65
ฉบับที่
129/2565

30-34
16-23
29-33
15-23
30-34
19-25

ภาคเหนือ

30-34
18-24

~1 ม.

27-34
22-26

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชืน
้ สัมพัทธ์ 65-75% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

ความชืน
้ สั มพั ทธ์ 70-80% : ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

~1 ม.

ระวัง ! โรคพืชทีเ่ กิดจากเชือ้ ราในพืชตระกูลกะหลํ่าและผักกาด
ภาคกลาง

ระวัง ! โรคพืชทีเ่ กิดจากเชือ้ ราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

ภาคตะวันออก

ความชืน
้ สัมพัทธ์ 70-80% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

ภาคใต้

ความชืน
้ สั มพั ทธ์ 70-80% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.

ความชืน
้ สัมพัทธ์ 80-90% : ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม.

29 ต.ค - 3 พ.ย.
ระวัง ! โรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ราพืชตระกูลแตง
ส่วนอุตน
ุ ย
ิ มวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336

ควร ! ผูกยึดคํา้ ยันกิง่ ไม้ผล
ให้ม่ันคงแข็งแรง
**********************************************

ควร ! ทําทางระบายนํา้
ออกจากพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ลักษณะอากาศ

ไม่ควร ! ให้นาํ้ ฝน
ตกบนดินไหลลงบ่อ
อุณหภูมิ

คลื่นลม

