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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 17 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 17 – 20 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงอีกระลอกหนึ่ง
จากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนลดลง และมีอากาศเย็นในตอน
เชากับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส สวนภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิ
ลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 21 – 23 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังคอนขางแรงที่ปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตจะมีกําลังออนลง ทําใหประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน กับมีหมอกในตอนเชา โดยมีฝนบางแหง 
สําหรับภาคใตมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เนื่องจากรองมรสุมพาดผานบริเวณภาคใตตอนกลาง ประกอบกับหยอม
ความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณอาวเบงกอลตอนกลางจะมีกําลังแรงข้ึน ทําใหลมตะวันตกเฉียงใตบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังแรงข้ึน 
ลักษณะเชนนี้ทําใหคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังคอนขางแรง โดยมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนอง คลื่นสูงมากกวา 3 
เมตร ตลอดชวง อนึ่ง พายุโซนรอนกําลังแรง “เนสาท” บริเวณทะเลจีนใตตอนบนโดยคาดวาพายุนี้จะเคลื่อนผานตอนใตของเกาะไหหลํา 
ประเทศจีน และเคลื่อนเขาใกลชายฝงประเทศเวียดนามตอนบนในชวงวันที่ 19 – 20 ต.ค. 65 หลังจากนั้นจะออนกําลังลงตามลําดับอยาง
รวดเร็ว โดยจะสงผลใหประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแหงเกิดข้ึนได     

คําเตือน ในชวงวันที่ 17-20 ต.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว จะมีฝนเล็กนอยบางแหงกับหมอกในตอนเชา 
หลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงข้ึนเล็กนอย เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะ
ดังกลาว รวมทั้งใหควรความอบอุนแกตนเองและสัตวเลี้ยงอยางเพียงพอ สําหรับภาคใตจะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
แหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลาก ชาวเรือควรเดินเรือดวยความ
ระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝงตลอดชวง 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 18 – 20 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิลดลง 2–4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 21 – 
23 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิจะสูงข้ึน 1–3 องศาเซลเซียส กับมหีมอกในตอนเชา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 
กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % ความ
ยาวนานแสงแดด 7-9 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเย็นในตอนเชากับมีลมแรง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงและใหความอบอุนแกตนเองอยาง
เพียงพอ สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไม
ทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย สําหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเก่ียวแลว เกษตรกรไมควรปลอยทิ้งไวกลางแจง
ขามคืนเพราะอาจทําใหผลผลิตเปยกชื้นเสียหายได สวนเกษตรกรที่ตองการปลูกพืชในชวงปลายฤดูฝนควรมีแหลงน้ํา
สํารองไวใหพืชในระยะเจริญเติบโตดวย สวนพื้นที่การเกษตรกรที่ถูกน้ําทวมในชวงที่ผานมา เกษตรกรควรรีบฟนฟูสภาพ
สวนและแหลงน้ําใหใชไดดีดังเดิม  

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่  17 – 20 ต.ค. อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเชา อุณหภูมิลดลง 2–4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 14-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส 
สวนในชวงวันที่ 21 – 23 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิจะสูงข้ึน 1–3 องศาเซลเซียส มีฝนเล็กนอยบางแหงกับมี
หมอกบางในตอนเชา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาวในชวงเชากับมีลมแรง และฝนเล็กนอยบางแหง รวมทั้งควรผูกยึดและคํ้ายันก่ิงของไมผลให
มั่นคงแข็งแรงเพื่อปองกันก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลมแรง อีกทั้งควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงและใหความอบอุนแก
ตนเองอยางเพียงพอ สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อปองกันสัตว
เลี้ยงจากอากาศที่หนาวเย็น สําหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเก่ียวแลว เกษตรกรไมควรปลอยทิ้งไวกลางแจงขามคืน
เพราะอาจทําใหผลผลิตเปยกชื้นเสียหายได สําหรับบางพื้นที่ที่ฝนตกไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันการ
ระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกระทู ในพืชไร ไมผล และพืชผัก เปนตน 

 
 
 



กลาง ในชวงวันที่  18 – 20 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิลดลง 1–3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรงลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 17-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศา
เซลเซียส สวนในชวงวันที่ 21 – 23 ต.ค. อุณหภูมิจะสูงข้ึน 1–2 องศาเซลเซียส มีฝนเล็กนอยบางแหงกับมีหมอกบาง
ในตอนเชา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
26-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 
- ระยะนี้อากาศเย็นในชวงเชากับมีลมแรง และฝนเล็กนอยบางแหง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงและใหความ
อบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อปองกัน
สัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย รวมทั้งควรผูกยึดและคํ้ายันก่ิงของไมผลใหมั่นคงแข็งแรงเพื่อปองกัน
ก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลมแรง สวนในพื้นที่ซึ่งมีน้ําทวมขัง เกษตรกรควรระวังสัตวมีพิษที่มากับน้ํา เชน งู ตะขาบ 
และแมงปอง เปนตน รวมทั้งระวังโรคที่มากับน้ํา เชน โรคน้ํากัดเทา โรคตาแดง โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉ่ีหนู และ
โรคที่เก่ียวกับระบบทางเดนิอาหาร หากมีความจําเปนตองเดินลุยน้ําควรสวมรองเทาบูททุกคร้ัง สําหรับบางพื้นที่ที่ฝนตก
ไมสม่ําเสมอ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน โดยเฉพาะหนอนกระทู ในพืชไร ไมผล 
และพืชผัก เปนตน 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 18 – 20 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเชา อุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ําสุด 20-
23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 21 – 23 ต.ค. อุณหภูมิจะสูงข้ึน 1–2 องศา
เซลเซียส มีฝนเล็กนอยบางแหงกับมีหมอกบางในตอนเชา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมี
คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม. 
-ระยะนี้อากาศเย็นในชวงเชากับมีลมแรง และฝนเล็กนอยบางแหง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงและใหความอบอุน
แกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อปองกันสัตว
เลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย สําหรับในชวงที่ผานมามีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง 
เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรครากขาวและโรคหนากรีดยางในยางพารา โรคเชื้อราในไมผล
และยางพารา โรครากเนาโคนเนาในพริก และโรคใบติดในทุเรียน เปนตน 

ใต ฝงตะวันออก มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง ตลอดชวง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 
22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 2-5 
ชม. 
ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ตลอดชวง ลมตะวันตกเฉียง
ใต ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร อุณหภูมิ
ต่ําสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 
1-5 ชม. 
- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจาก
สภาวะน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลาก สําหรับในชวงที่มีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกร
ควรระวังและปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรครากขาวและโรคหนากรีดยางในยางพารา โรคราสีชมพูในไมผลและ
ยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ เปนตน สวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอ
โดยตรง เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอ และเปนโรคไดงาย และหลังจากฝนตกควร
เปดเคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเปนการเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา สวนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือ
ดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝงตลอดชวง 

NT 
ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

              ระหวางวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะตนสัปดาหจากนั้นไดแผปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยบริเวณความกดอากาศสูง
กําลังคอนขางแรงอีกระลอกหนึ่งไดแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันสุดทายของสัปดาห ประกอบกับมีรองมรสุมพาดผาน
ภาคใตตอนกลางตลอดสัปดาห โดยรองมรสุมดังกลาวไดพาดเขาสูพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใตตอนกลางในวันที่ 13 ต.ค. อนึ่ง พายุ
ดังกลาวไดทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุโซนรอน “เซินกา (SONCA,2219)” ในชวงบายของวันที่ 14 ต.ค. และไดเคลื่อนข้ึนฝงที่เมืองกวาง
หงาย ประเทศเวียดนามในชวงเชามืดของวันที่ 15 ต.ค. จากนั้นไดออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชันบริเวณเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 
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และในชวงบายของวันเดียวกันพายุดังกลาวไดออนกําลังลงอีกเปนหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงปกคลุมประเทศลาว ลักษณะ
ดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแนนในวันแรกของสัปดาหและในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห กับมีอากาศเย็นเกือบ
ทั่วไปในตอนเชาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตมีฝนตกหนาแนนเกือบตลอดสัปดาห 
   ภาคเหนือ มีฝนรอยละ 5-35 ของพื้นที่ เวนแตในวันที่ 10, 14 และ 15 ต.ค. มีฝนรอยละ 55-80 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนัก
บางแหงในวันที่ 10, 12 และ 14 ต.ค. และมีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวัดตากและพิจิตร กับมีรายงานน้ํา
ทวมบริเวณจังหวัดลําปางในวันที่ 11 และ 14 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเชาตลอดสัปดาห กับมีอากาศ
หนาวบางพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดดอย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนรอยละ 20-30 ของพื้นที่ในวันแรกและวันสุดทายของ
สัปดาห สวนในวันที่ 14-15 ต.ค. มีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหง และมีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมา
บริเวณจังหวัดขอนแกน หนองบัวลําภู มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี นอกจากนี้มีรายงานอากาศเย็นทั่วไปในตอนเชาเกือบตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดภู 
ภาคกลาง มีฝนรอยละ 60-85 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาหและในระยะปลายสัปดาห สวนวันอ่ืน ๆ มีฝนนอยกวารอยละ 40 ของ
พื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในระยะตนสัปดาห นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวัด
นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา กับมีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 11 
ต.ค. และจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ 13 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชาตลอดสัปดาห โดยในวันสุดทายของ
สัปดาหมีอากาศเย็นทั่วไป ภาคตะวันออก มีฝนมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห กับมีฝนรอยละ 10-55 ของพื้นที่ใน
วันที่ 11-12 ต.ค. และ 15-16 ต.ค. โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในระยะตนสัปดาห นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจาก
สัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี กับมีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดสระแกว ฉะเชิงเทรา และระยองในวันที่ 11-12 ต.ค. 
นอกจากนี้มีรายงานอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเชาเกือบตลอดสัปดาห โดยในวันสุดทายของสัปดาหมีอากาศเย็นทั่วไป ภาคใตฝง
ตะวันออก มีฝนรอยละ 65-90 ของพื้นที่ในระยะตนและปลายสัปดาห สวนวันอ่ืน ๆ มีฝนรอยละ 30-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบาง
แหงตลอดสัปดาห นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 10 ต.ค. ภาคใตฝงตะวันตก มีฝนรอยละ 5-50 ของพื้นที่
กับมีฝนหนักบางแหงในระยะตนสัปดาห จากนั้นมีฝนมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง  

      ชวงนี้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี ระยอง ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล สวนบริเวณ
จังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก เชียงใหม ลําพูน นาน อุตรดิตถ มุกดาหาร อุบลราชธานี ยโสธร อุทัยธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปตตานี ยะลา และกระบี่ 

 สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 

ภาคเหนือ 60.1 มม. ท่ี ดอยอางขาง อ. ฝาง    จ.เชียงใหม เมื่อวันท่ี 10 ต.ค. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.0 มม. ท่ี อ.เขมราฐ       จ.อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 14 ต.ค. 

ภาคกลาง 118.3 มม. ท่ี อ.เมือง    จ.กาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 10 ต.ค. 

ภาคตะวันออก 161.1 มม. ท่ี อ.บานฉาง จ.ระยอง เมื่อวันท่ี 10 ต.ค. 

ภาคใต 149.8 มม. ท่ี อ.ถลาง    จ.ภูเก็ต เมื่อวันท่ี 15 ต.ค. 

กรุงเทพมหานคร 61.8 มม. ท่ี ศูนยการประชุมแหงชาติสริิกิติ ์ เขตคลองเตย เมื่อวันท่ี 10 ต.ค. 

หมายเหตุ 

เกณฑปริมาณฝน ฝนเล็กนอย ฝนปานกลาง ฝนหนกั   ฝนหนกัมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได (มม.)  0.1-10.0  10.1-35.0  35.1- 90.0    มากกวา 90.0 
เกณฑอากาศหนาว  อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด 
อุณหภูมิ (°ซ.)  16-22.9  15.9-8.0  นอยกวา 8.0  
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร  

   
    

   สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร 
   กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 
02-366-9336

ฝนฟา้คะนอง คลืนอุณหภูมิ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2565  

ความชืน้สมัพัทธ ์65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.
ความชื้นสมัพัทธ์ 80-90 %             
ความยาวนานแสงแดด 1-5 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 7-9 ชม.

1 -2 เมตร ตํ่าสุด 22 - 25  °C
สูงสุด 26 – 34  °C

ตํ่าสุด 16 - 24  °C
สูงสุด 27 - 33  °C

ตํ่าสุด 17 - 25  °C
สูงสุด 26 - 32  °C

2-3 เมตร 

ฉบับที่ 124/65

ลมแรง

ระวัง โรคพืชจากเช้ือรา

ฟื้ นฟูสภาพสวนหลังนํ้าลด

ควรคํ้ายันก่ิงไม้ผล

ตํ่าสุด 20 - 25 °C
สูงสุด 26 - 32 °C

ตํ่าสุด 14 - 23 °C
สูงสุด 26 – 32 °C

ระวัง โรคที่มากับนํ้า ระวัง โรครากเน่าในพริก

รักษาอุณหภูมิในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน

เตือน นํ้าท่วม/นํ้าป่าระวัง ศัตรูจําพวกหนอน

ไม่ควร ตากผลผลิตข้ามคืน

ประเทศไทยตอนบน   กับมี
ระวัง  
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