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พยากร ณ์อากาศ เพื่ อการ เกษตร  7  วั นข้ า งหน้ า  

ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันพุธที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ  ในช่วงวันที่ 19–20 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังปานกลางจากประเทศจีน
ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลม
แรง ส่วนในช่วงวันที ่21–25 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสงูหรือมวลอากาศเย็นก าลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจนีใต้
จะมีก าลังอ่อนลง ท าให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง ส าหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ าที่ปกคลุมบริเวณ
อ่าวเบงกอลตอนกลางจะมีก าลังแรงขึ้น ท าให้ลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้คลื่นลมบริเวณทะเล
อันดามันมีก าลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรในช่วงวันที่ 19–22 ต.ค. 65  
ค าเตือน  บริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลง  ส าหรับภาคใต้ ขอให้ระวังอันตรายจากฝน
ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่งได้  ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิม่
ความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 22 ต.ค. 

 ค าแนะน าส าหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบตอ่พืช/สัตว์ 
เหนือ ในช่วงวันที่ 19-20 ต.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 10-25 กม./ชม อุณหภูมิต่ าสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส    ส่วนในช่วงวันที่ 
21–25 ต.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลม
ตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 19-20 ต.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา ท าให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง เกษตรกรควรดูแล
สุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน ท าให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรควรระวงั
การระบาดของศัตรูพืชจ าพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนเจาะฝักและหนอนมวนใบในถั่วเหลือง เป็นต้น 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ในช่วงวันที่ 19-20 ต.ค. 65 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส 
ส่วนในช่วงวันที่ 21–25 ต.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝน
เล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
30-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 19-20 ต.ค. อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศา ท าให้ในตอนเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง เกษตรกร
ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ 
ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย ส าหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ าท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ าลดลงแล้ว เกษตรกรควร
รีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินย่ าน้ าท่วมขังที่สกปรก เพื่อ
ป้องกันโรคที่มากับน้ า เช่น โรคน้ ากัดเท้า โรคฉี่หนู เป็นต้น 

กลาง ในช่วงวันที่ 19-20 ต.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย กับมีลมแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 21–25 ต.ค. 
65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1–3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออก 
ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธ์ 
70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ส าหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ าท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา 
หากระดับน้ าลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบระบายน้ าออกจากแปลงปลูก  ไม่ควรปล่อยให้น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะจะท า
ให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินย่ าน้ าท่วมขังที่สกปรก เพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ า เช่น โรคน้ า
กัดเท้า โรคฉี่หนู เป็นต้น นอกจากนี้ควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย 
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ตะวันออก ในช่วงวันที่ 19-20 ต.ค. 65 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ าสุด 20-23 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 ต.ค. 65 มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา
เซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 
70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และ
พืชผักไว้ด้วย ส าหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ าท่วมขังในช่วงที่ผ่านมา หากระดับน้ าลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบระบายน้ า
ออกจากแปลงปลูกพืช ไม่ควรปล่อยให้น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะจะท าให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้  

ใต้ ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 
22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-5 
ชม. 
ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 19–22 ต.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 
3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23–25 ต.ค. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลม
ตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนาน
แสงแดด 2-5 ชม.  

- ระยะนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากได้ เกษตรกรควรระวัง
อันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ด้วย ส าหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน ท าให้ดินและอากาศมี
ความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรครา
สนิมในกาแฟ โรคราสีชมพูในยางพาราและไม้ผล เป็นต้น อน่ึง ในช่วงวันที่ 19-22 ต.ค. บริเวณทะเลอันดามันจะมีคลืน่
สูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังใน
การเดินเรือ โดยเรือเล็กงดออกจากฝั่ง 

PK 
ลักษณะอากาศในรอบ 7 วันที่ผ่านมา  
 ระหว่างวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2565 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่  ล าพูน น่าน มุกดาหาร อุบลราชธานี ยโสธร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี 
และยะลา 
           

ส าหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 41.5 มม. ที่ อ.ลี้ จ.ล าพูน เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.0 มม. ที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 
ภาคใต้ 165.8 มม. ที่ อ.มะนัง จ.สตูล เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 
หมายเหตุ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครไม่มีรายงานฝนหนักและหนักมาก 
 

หมายเหตุ 
เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มม.) 0.1-10.0  10.1-35.0 35.1- 90.0  มากกว่า 90.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร 

    ส่วนอุตุนิยมวทิยาเกษตร กองพฒันาอุตนุิยมวิทยา 

     กรมอุตุนิยมวิทยา 
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1-2 ม.

ภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้

2-3 ม.
(19-22 ต.ค.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

ระหว่างวันท่ี 19 – 25 ตุลาคม 2565

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

อุณหภมูิ ความยาวนานแสงแดด คลื่น

เรือเล็ก งดออกจากฝั่ ง ถึง 22 ต.ค.

60-70 %

40-80 %

ฝน

[22-25 / 22-33]        2-5 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์80-90% 

ระวังอันตราย โรคที่มากันน ้าท่วม ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราระวัง ศัตรูพืชจ าพวกหนอน

ระวัง ศัตรูพืชจ าพวกหนอนระวัง ศัตรูพืชจ าพวกหนอน

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ควบคุม อุณหภูมิในโรงเรือน

1-2 ม. 

เร่งฟื้ นฟู หลังน ้าลด

เร่งฟื้ นฟู หลังน ้าลด

27-33 C

16-24 C

มีฝนเลก็นอ้ย 6-8 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% มีฝนเลก็น้อย  7-9 ชม. ความชื้นสัมพัทธ ์70-80% 

29-33 C

15-23 C

29-34 C

20-25 C

30-34 C

18-24 C

. มีฝนเลก็นอ้ย 7-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% มีฝนเลก็นอ้ย 7-9 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% 


