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นางสาวพรรณทิพา ลีนาลาด  สอบถามสภาพอากาศ โทร 1111 โทร 1182,   นางสาวชลาลัย แจม่ผล 
ผู้พยากรณ์อากาศ 
กองพยากรณ์อากาศ 

โทรสาร 0-2399-4012-14, https://www.tmd.go.th 
https://www.metalarm.tmd.go.th/service 

ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 

 

 

กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 1700 น.  

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ลมตะวันออกที่
พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก เริ่มมีก าลังอ่อนลง ท าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย  ส าหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ท าให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง
และมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได ้

อน่ึง บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ในวันพรุ่งนี้ (29 ต.ค. 65) ลักษณะเช่นน้ีท าให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง 

พยากรณ์อากาศส าหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 1800 น. วันศุกร์ ถึงเวลา 1800 น. วันเสาร ์ จังหวัด 
อุณหภูมิ (oซ) 

ต่ าสุด สูงสุด 
ภาคเหนือ     
 

อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส 
โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที ่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย และก าแพงเพชร 
อุณหภูมิต่ าสุด 21-24 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

แม่ฮ่องสอน  
เชียงใหม่ 
เชียงราย 
น่าน 
ล าปาง 
ตาก 
เพชรบูรณ์ 

22 
23 
21 
22 
22 
24 
24 

32 
32 
31 
34 
32 
30 
34 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุด 18-22 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

เลย 
นครพนม 
มหาสารคาม 
ขอนแก่น 
นครราชสีมา 
อุบลราชธานี 

20 
18 
21 
21 
22 
22 

30 
31 
32 
31 
32 
33 

ภาคกลาง        
 

อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่  
ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี  
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

นครสวรรค์ 
อุทัยธาน ี
ลพบุร ี
พระนครศรีอยุธยา 
กาญจนบุร ี
ราชบุร ี

24 
25 
23 
25 
23 
25 

34 
35 
32 
32 
32 
31 

ภาคตะวันออก        
 

อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด 
อุณหภูมิต่ าสุด 24-25 องศาเซลเซียส   
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ ากว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ปราจีนบุร ี
สระแก้ว 
ชลบุร ี
ระยอง 
จันทบุร ี
ตราด 

25 
24 
25 
25 
24 
24 

32 
31 
31 
32 
34 
33 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก  
(ฝ่ังอ่าวไทย) 
 

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 1 เมตร  

เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ์
สุราษฎร์ธาน ี 
สงขลา 
ยะลา 
นราธิวาส 

24 
25 
24 
23 
23 
23 

33 
32 
31 
30 
30 
29 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก  
(ฝ่ังอันดามัน) 
 

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง 
บริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี ่ตรัง และสตูล 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-25 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 1 เมตร 

ระนอง 
พังงา 
ภูเก็ต  
กระบี่ 
ตรัง 
สตูล 

24 
24 
25 
23 
24 
23 

31 
31 
32 
32 
33 
31 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
 

อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที ่
อุณหภูมิต่ าสุด 24-26 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ปทุมธานี 
นนทบุรี 
กรุงเทพฯ 
สมุทรปราการ 

25 
24 
25 
26 

33 
32 
33 
31 

 

http://www.tmd.go.th/
https://www.metalarm.tmd.go.th/service
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjepo-suJLPAhVBipQKHRZzBYcQqQIIGigAMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bangkokbiznews.com%2Fnews%2Fdetail%2F718163&usg=AFQjCNG9SVzN_AK8WasuC1QiToO3GJzQog
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นางสาวพรรณทิพา ลีนาลาด  สอบถามสภาพอากาศ โทร. 1111 หรือ 1182 นางสาวชลาลัย แจ่มผล 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

กองพยากรณ์อากาศ 
www.tmd.go.th, โทร/โทรสาร0-2399-4012-14 

www.metalarm.tmd.go.th/service 
ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 

 

 

กองพยากรณ์อากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

รายงานสรุปลักษณะอากาศ 
ประจ าวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 1700 น.  

ภาค 
เกณฑ์และปริมาณฝนเป็นมิลลิเมตร 
ตั้งแต่เวลา 1300 น. วันท่ี 26 ต.ค. 65 
ถึงเวลา 1300 น. วันท่ี 27 ต.ค. 65 

อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส 

เหนือ 
  

มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 30 ของพื้นท่ี 
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ฝนตกมากท่ีสุดของภาค  
วัดได้ 61.5 มม. ท่ี ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ต่่าสุด 10.5 ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
ต่่าสุด 19.4 อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
สูงสุด 34.5 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

ไม่มีรายงานฝนตก  ต่่าสุด 14.0 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  
อ.ภูเรือ จ.เลย 

ต่่าสุด 19.2 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 
สูงสุด 34.3 อ.เมือง จ.หนองคาย 

กลาง มีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 
ฝนตกมากที่สุดของภาค วัดได้ 3.9 มม. ท่ี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ต่่าสุด 24.2 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

สูงสุด 35.6 อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
ตะวันออก 
  

มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 
ฝนตกมากที่สุดของภาค วัดได้ 17.5 มม. 
ท่ี อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

ต่่าสุด 17.6 สถานีอุตุนิยมวิทยา (เขาเขียว) อ.เมือง จ.นครนายก 
ต่่าสุด 23.7 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
สูงสุด 34.0 อ.เมือง จ.จันทบุรี 

ใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
ฝนตกมากที่สุดของภาค วัดได้ 30.4 มม.  
ท่ี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

ต่่าสุด 23.0 อ.สะเดา จ.สงขลา 
สูงสุด 32.9 อ.สะเดา จ.สงขลา 

ใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี  
ฝนตกมากท่ีสุดของภาค วัดได้ 14.6 มม. ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

ต่่าสุด 23.7 อ.เมือง จ.ตรัง 
สูงสุด 33.0 อ.เมือง จ.ตรัง 

กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

ไม่มีรายงานฝนตก ต่่าสุด 25.5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
สูงสุด 32.0 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 
เวลาดวงอาทิตย์ ขึ้น-ตก ค านวณโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
วันพรุ่งนี้ ท่ีผาชนะได อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05.53 น.    
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน  ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา  06.15 น. ตกเวลา 10.00 น. 

 กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.11 น. ตกเวลา 17.52 น. 

 สะพานแหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.02 น. ตกเวลา 17.46 น. 

 และท่ีประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.06 น. 
สภาวะระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือค านวณโดยกรมอุทกศาสตร์เมื่อรวมน้ าทะเลหนุนและอิทธิพลต่างๆแล้ว 
วันนี้ น่้าขึ้นเต็มท่ี เวลา 08.45 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตร 13 เซนติเมตร 
(28 ต.ค. 65) และเวลา 18.34 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตร 04 เซนติเมตร 
 น่้าลงเต็มท่ี เวลา 03.15 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง - เมตร 69 เซนติเมตร 
 และเวลา 14.30 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 47 เซนติเมตร 
วันพรุ่งนี้ น่้าขึ้นเต็มท่ี เวลา 09.33 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตร 14 เซนติเมตร 
(29 ต.ค. 65) และเวลา 19.05 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 93 เซนติเมตร 
 น่้าลงเต็มท่ี เวลา 03.54 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง - เมตร 59 เซนติเมตร 
 และเวลา 15.00 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 51 เซนติเมตร 
 

http://www.tmd.go.th/

