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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 127/2565

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 25-27 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังออนจากประเทศจีนปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต สงผลใหมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง
ตอนลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนฟาคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบาง
แหง สวนในชวงวันที่ 28-30 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ลักษณะเชนนี้ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และอุณหภูมิจะลดลง กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิ
จะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอน สวนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไป
สําหรับรองมรสุมยังคงพาดผานบริเวณภาคใตตอนกลางและตอนลางตลอดชวง ทําใหภาคใตมีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบาง
แหง สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีกําลังออน โดยทะเลอันดามันและอาวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟา
คะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร
คําเตือน สัปดาหบริเวณประเทศไทยจะมีอากาศเย็นในตอนเชาเกษตรกรควรรักษาสุขภาพเพื่อปองกันการเจ็บปวย สําหรับภาคใตจะมี
ฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะ
น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก
คําแนะนําสําหรับการเกษตร
ภาค
พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว
เหนือ
ในวันที่ 25 ต.ค. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา โดยมีฝนเล็กนอยบางแหง สวนในชวงวันที่ 26-28 ต.ค. อากาศเย็นในตอน
เชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
หลังจากนั้นในชวงวันที่ 29-30 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชา โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว
10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75-85 %
ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.
- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นกับฝนฟาคะนองบางแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราใน
พืชไร ไมผล และพืชผัก เชน โรคราน้ําคางในพืชผักตระกูลกะหล่ําและผักกาด (คะนา กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก บรอกโคลี
กวางตุง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ) เปนตน นอกจากนี้ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน
ตะวั น ออก ในชวงวันที่ 25-27 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง ลม
เฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. หลังจากนั้นในชวงวันที่ 28-30 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดย
อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 18-24 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.
- ในชวงนี้จะมีฝนฟาคะนองบางแหงรวมทั้งในชวงที่ผานมามีน้ําทวมขังทําใหดินมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวัง และ
ปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก สําหรับในพื้นที่ซึ่งมีน้ําทวมขัง หากระดับน้ํา
ลดลงแลวควรฟนฟูแหลงน้ําใหใชไดดีดังเดิม

กลาง

ตะวันออก

ใต

ในวันที่ 25 ต.ค. มีเมฆบางสวนกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 ของพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 2628 ต.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
หลังจากนั้นในวันที่ 29-30 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.
- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองบางแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล
และพืชผัก เชน โรคราน้ําคางในพืชตระกูลแตง (แตงกวา แตงโม เมลอน แคนตาลูป ฟกทอง มะระจีน บวบ ฯลฯ) เปนตน
นอกจากนี้ควรระวังโรคที่มากับน้ําทวม เชน โรคน้ํากัดเทา โรคไขหวัดใหญ โรคปอดบวม โรคตาแดง โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู และโรคไขเลือดออก เปนตน
ในวันที่ 25 ต.ค. มีเมฆบางสวนกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 ของพื้นที่ สวนในชวงวันที่ 26-28
ต.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแหง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
หลั งจากนั้ นในวั นที่ 29-30 ต.ค. อากาศเย็ นในตอนเช ากั บมี ลมแรง โดยอุ ณหภู มิ จะลดลง 1-2 องศาเซลเซี ยส ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศา
เซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1-2 เมตร
ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.
- ในชวงนี้จะมีฝนฟาคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแหง เกษตรกรควรผูกยึดค้ํายันกิ่งไมผลใหมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้
ควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก
ฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดชวง และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิ
ต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 85-95 % ความยาวนานแสงแดด
2-5 ชม.
ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-80 ของพื้นที่ตลอดชวง และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75-85 %
- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่การเกษตร
เพื่อไมใหน้ําทวมขัง สําหรับผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพ
น้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเครื่องตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้น
และเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา และในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและ
ปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก
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ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา
ระหวางวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีน
ใตไดกําลังออนลงในระยะครึ่งหลังของสัปดาห ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง
ตอนลาง และภาคตะวันออกในชวงดังกลาว ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเชาและมีอากาศหนาวใน
บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งแรกของสัปดาห จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กนอย กับมีรายงานฝน
ตกในหลายพื้นที่ สําหรับภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนนเกือบตลอดสัปดาห เนื่องจากรองมรสุมพาดผานภาคใตตลอดสัปดาห กับมีหยอม
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ความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนกลางในวันที่ 18-21 ต.ค. โดยมีลมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและภาคใตในระยะตนและกลางสัปดาห กับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตในระยะปลายสัปดาหอนึ่ง
พายุไตฝุน “เนสาท (NESAT,2220)” บริเวณทะเลจีนใตตอนบนไดออนกําลังลงเปนพายุโซนรอนเมื่อชวงเชาของวันที่ 19 ต.ค. จากนั้น
ไดเคลื่อนที่ผานทางตอนใตของเกาะไหหลํา ประเทศจีน แลวออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันและหยอมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝง
ประเทศเวียดนามตอนบนเมื่อชวงบายและชวงค่ําของวันที่ 20 ต.ค.
ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเชาเกือบตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห
สวนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนรอยละ 5-45 ของพื้นที่ในระยะปลายสัปดาห และมี
รายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปในตอน
เชาในระยะตนและกลางสัปดาห จากนั้นมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ และมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมในวันแรกของ
สัปดาห สวนบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กนอยรอยละ 10-15 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห
และมีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวัดขอนแกน หนองบัวลําภู มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี นอกจากนี้ ภาคกลาง มีรายงานอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเชาในระยะตน
และกลางสัปดาห จากนั้นมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนรอยละ 5-40 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห กับมีฝนหนักบางแหงใน
วันที่ 22 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี
อางทอง สุพรรณบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเชาในระยะครึ่งแรกของสัปดาห
โดยมีฝนรอยละ 5-60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ภาคใตฝงตะวันออก มีฝนรอยละ 65-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง โดยมี
รายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดสงขลาในวันที่ 18-19 ต.ค. ภาคใตฝงตะวันตก มีฝนรอยละ 65-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่กับ
มีฝนหนักมากบางแหงในระยะตนและกลางสัปดาห โดยมีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดภูเก็ตและสตูลในวันที่ 18-21 ต.ค. จังหวัด
กระบี่ในวันที่ 19-20 ต.ค. และจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 21 ต.ค.
สัปดาหที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล สวนบริเวณจังหวัด
ที่มีฝนตกหนัก ไดแก กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
ปตตานี และยะลา
สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคกลาง
86.0 มม. ที่ อ.พนมทวน
ภาคตะวันออก
67.2 มม. ที่ อ.บางละมุง
ภาคใต
165.8 มม. ที่ อ.มะนัง
กรุงเทพมหานคร
62.2 มม. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีรายงานฝนหนักและหนักมาก
หมายเหตุ
เกณฑปริมาณฝน
ฝนเล็กนอย
ปริมาณฝนที่วัดได (มม.)
0.1-10.0
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร

ฝนปานกลาง
10.1-35.0

จ.กาญจนบุรี
จ.ชลบุรี
จ.สตูล
เขตลาดกระบัง

ฝนหนัก
35.1- 90.0

เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่

22
22
18
22

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

ฝนหนักมาก
> 90.0

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนยิ มวิทยา

3

พยากรณ์อากาศเพื่ อการเกษตร 7 วันข้างหน้า
29-34
19-25

ฉบับที่
127/2565

29-34
18-24

30-35
22-26

ภาคเหนือ

~1 ม.

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

ความชืน
้ สั มพั ทธ์ 75-85% : ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.

29-35
22-26
27-34
23-26

ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2565

~1 ม.

ระวัง ! โรคพืชทีเ่ กิดจากเชือ้ ราในพืชตระกูลกะหลํ่าและผักกาด
ภาคกลาง
ความชืน
้ สัมพัทธ์ 70-80% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

ระวัง ! โรครานํา้ ค้างในพืชตระกูลแตง
ส่วนอุตน
ุ ย
ิ มวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336

ระวัง ! โรคพืชทีเ่ กิดจากเชือ้ ราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ความชืน
้ สั มพั ทธ์ 70-80% : ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

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

ความชืน
้ สัมพัทธ์ 85-95% : ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม.

ควร ! ทําทางระบายนํา้
ออกจากพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ลักษณะอากาศ

ไม่ควร ! ให้นาํ้ ฝน
ตกบนดินไหลลงบ่อ
อุณหภูมิ

คลื่นลม

