พยากรณ์ อ ากาศเพื่ อ การเกษตร 7 วั น ข้ า งหน้ า
ระหว่างวันที่ 20 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ออกประกาศวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 73/2565
/ และอ่ำว
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 20-21 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย
ไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บำงพื้นที่ ส่วนมำกบริเวณด้ำนรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ส่วนในช่วงวันที่ 22-26 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทย จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น โดยในช่วง
วันที่ 22-24 มิ.ย. ร่องมรสุมจะพำดผ่ำนประเทศเมียนมำและประเทศลำวตอนบน เข้ำสู่หย่อมควำมกดอำกำศต่ำบริเวณประเทศเวียดนำม
ตอนบน ทำให้บริเวณภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบำงแห่ง
คาเตือน ในช่วงวันที 22-26 มิ.ย. ขอให้ประชำชนระวังอันตรำยจำกฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัก โดยหลีกเลี่ยงกำรอยู่บริเวณ
ใต้ต้นไม้ใหญ่ อำคำรก่อสร้ำงและป้ำยโฆษณำที่ไม่แข็งแรง ขณะเกิดฝนฟ้ำคะนอง
คาแนะนาสาหรับการเกษตร
ภาค
พยำกรณ์อำกำศเพื่อกำรเกษตร 7 วันข้ำงหน้ำ และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ
ในช่วงวันที่ 20-21 มิ.ย. และ 25-26 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 มิ.ย. 65
มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบำงแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศำเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม. ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ควำม
ยำวนำนแสงแดด 5-7 ชม.
- ในช่วงวันที่ 22-24 มิ.ย. จะมีฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักในบำงพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรำย
และป้องกันควำมเสียหำยจำกสภำวะดังกล่ำว โดยเฉพำะชำวสวนผลไม้ควรสำรวจดูแลกำรผูกยึดค้ำกิ่งและลำต้นของ
ไม้ผลให้แข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่ง ฉีกหัก ต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง นอกจำกนี้เกษตรกรควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
โดยเฉพำะหนอนกระทู้ผักในพืชตระกูลกะหล่ำ เช่น คะน้ำ กะหล่ำปลี ผักกำดขำว และกะหล่ำดอก เป็นต้น
ตะวั น ออก ในช่วงวันที่ 20-21 มิ.ย. และ 25-26 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรงบำงพื้นที่ ส่วน
เฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 22-24 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบำงแห่ ง
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม.
ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ควำมยำวนำนแสงแดด 5-7 ชม.
- ในช่วงวันที่ 22-24 มิ.ย. จะมีฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักในบำงพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรำย
และป้องกันควำมเสียหำยจำกสภำวะดังกล่ำว ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่กลำงแจ้ง ขณะมีฝน
ฟ้ำคะนอง เพรำะสัตว์เลี้ยงอำจได้รับอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำได้ สำหรับ บำงพื้นที่ซึ่งมีฝนตกและหยุดสลับกัน เกษตรกรควร
ระวังกำรระบำดของศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพำะหนอนกระทู้หอมในหอมแดงและหอมหัวใหญ่ เป็นต้น
กลาง
ในช่วงวันที่ 20-21 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรงบำงพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่
22-26 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบำงแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2227 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 10-20 กม./ชม. ควำมชื้นสัมพัทธ์
75-85 % ควำมยำวนำนแสงแดด 5-7 ชม.
- ในช่วงวันที่ 22-26 มิ.ย. จะมีฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบำงพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรำยและ
ป้องกันควำมเสียหำยจำกสภำวะดังกล่ำว โดยหลีกเลี่ยงกำรอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ำยโฆษณำที่ไม่แข็งแรง ขณะเกิด
ฝนฟ้ำคะนอง รวมทั้งควรดูแลระบบระบำยน้ำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังแปลงปลูกพืช เมื่อมีฝนตกหนั ก
นอกจำกนี้ควรระวังโรคพืชที่เกิดจำกเชื้อรำในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น โรคใบจุดในผักสลัด เป็นต้น
ตะวันออก ในช่วงวันที่ 20-21 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรงบำงพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่
22-26 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบำงแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้
ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด
23-28 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ควำมยำวนำนแสงแดด 5-7 ชม.
- ในช่วงวันที่ 22-26 มิ.ย. จะมีฝนฟ้ำคะนอง ลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบำงพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรำยและ
ป้องกันควำมเสียหำยจำกสภำวะดังกล่ำว โดยเฉพำะชำวสผลไม้ควรผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรง เพื่อ
ป้องกันกิ่งฉีกหัก ต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังจำกฝนตก เพื่อป้องกันน้ำ
แยกชั้นและเป็นกำรเติมอำกำศในน้ำ

ใต้

ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 20-21 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้ำคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนวันที่ 22–26 มิ.ย. 65 มีฝน
ฟ้ำคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบำงแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมี
คลื่นสูงประมำณ 1 เมตร ห่ำงฝั่งคลื่นสูงมำกกว่ำ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-37
องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ควำมยำวนำนแสงแดด 5-7 ชม.
ฝั่ ง ตะวั นตก มี ฝ นฟ้ ำ คะนองร้อยละ 40-60 ของพื้ น ที่ ตลอดช่ วง กับ มี ฝ นตกหนักบำงแห่ ง ลมตะวั นตกเฉียงใต้
ควำมเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมำณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้ำคะนองคลื่นสูงมำกกว่ำ 1 เมตร อุณหภูมิ
ต่ำสุด 23-28 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75-85 % ควำมยำวนำนแสงแดด
5-7 ชม.
- ระยะนี้จะมีฝนตกหนักในบำงพื้นที่ส่วนมำกทำงฝั่งตะวันตกของภำค เกษตรกรควรระวังอันตรำยและป้องกันควำม
เสี ย หำยจำกสภำวะดั ง กล่ ำ วไว้ ด้ ว ย ส ำหรับ ในพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ฝ นที่ ต กติ ด ต่ อกัน ท ำให้ ในดิ น และอำกำศมี ค วำมชื้ น สู ง
เกษตรกรควรระวังและป้องกันกำรระบำดของโรคพืชที่เกิดจำกเชื้อรำ โดยเฉพำะโรครำกเน่ำโคนเน่ำในไม้ผล และโรค
หน้ำกรีดยำงในยำงพำรำ เป็นต้น ส่วนบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนน้อย เกษตรกรควรระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน โดยเฉพำะ
หนอนเจำะผลและหนอนกินใบในไม้ผล เป็นต้น

PK

ลักษณะอากาศในรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 13–19 มิถุนายน 2565 ร่องมรสุมพำดผ่ำนประเทศเมียนมำและตอนบนของภำคเหนือโดยพำดเข้ำสู่หย่อมควำมกด
อำกำศต่ำบริเวณประเทศเวียดนำมตอนบนและอ่ำวตังเกี๋ยในระยะครึ่งแรกของสัปดำห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปก
คลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่ำวไทยตลอดสัปดำห์ โดยมีลมใต้และลมตะวั นออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่ำง ภำคกลำงตอนล่ำง และภำคตะวันออกในวันที่ 14-16 มิ.ย. กับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภำคตะวันออกและภำคใต้ในวันที่
17 มิ.ย. ลักษณะดังกล่ำวทำให้ประเทศไทยมีฝนตลอดสัปดำห์ โดยเฉพำะในระยะกลำงสัปดำห์มีฝนตกชุกในเกือบทุกภำค
ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลำงสัปดำห์ มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบำงแห่งในระยะ
ต้นและกลำงสัปดำห์ โดยมีรำยงำนลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลำปำงและน่ำนในวันที่ 15 มิ.ย. จังหวัดสุโขทัยในวันที่ 15 และ 17 มิ.ย.
จั งหวั ดกำแพงเพชร อุ ตรดิ ตถ์ และพะเยำในวั นที่ 17 มิ .ย. และมี รำยงำนน้ ำท่ วมฉั บพลั นบริ เวณจั งหวั ดน่ ำนในวั นที่ 15 มิ .ย. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนร้อยละ 5-55 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 17 มิ.ย. มีฝนมำกกว่ำร้อยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบำงแห่ง
เกือบตลอดสัปดำห์ และมีฝนหนักมำกบำงพื้นที่ในวันที่ 13 มิ.ย. โดยมีรำยงำนลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 13-15 มิ.ย.
จั งหวั ดขอนแก่นในวั นที่ 14 และ 17 มิ .ย. จั งหวั ดอุ ดรธำนี และหนองบัวลำภู ในวันที่ 15 มิ .ย. จั งหวั ดชั ยภูมิในวั นที่ 16 มิ .ย. จั งหวั ด
อำนำจเจริญ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม นครรำชสีมำในวันที่ 17 มิ.ย. และจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 18 มิ.ย. ภาคกลาง มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่
เว้นแต่ในวันที่ 13, 14 และ18 มิ.ย. มีฝนน้อยกว่ำร้อยละ 20 โดยมีฝนหนักบำงแห่งในวันแรกของสัปดำห์และในระยะครึ่งหลังของสัปดำห์ กับ
มีรำยงำนลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชัยนำทในวันที่ 15 มิ.ย. ภาคตะวันออก มีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 17 มิ.ย.
มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบำงแห่ง โดยมีรำยงำนลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 15 มิ.ย. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝน
ร้อยละ 30-75 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16 และ 18 มิ.ย. มีฝนน้อยกว่ำร้อยละ 25 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบำงแห่งเกือบตลอดสัปดำห์ และมี
ฝนหนักมำกบำงพื้นที่ในวันที่ 14 มิ.ย. และรำยงำนลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีในวันที่ 14 มิ.ย. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนร้อย
ละ 25-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 15 และ 19 มิ.ย. มีฝนมำกกว่ำร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบำงแห่งในวันที่ 14 และ 15 มิ.ย. โดยมี
รำยงำนลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตรัง ในวันที่ 17 มิ.ย.
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ มีรำยงำนฝนตกหนักมำกบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด กรุงเทพมหำนคร และพัทลุง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่
น่ำน พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เลย หนองคำย อุดรธำนี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดำหำร กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธำนี ลพบุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ สมุทรปรำกำร นครนำยก สระแก้ว ฉะเชิงเทรำ ชุมพร
สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส ระนอง และพังงำ
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สาหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ภำคเหนือ
60.7 มม. ที่ อ.สองแคว
จ.น่ำน
เมื่อวันที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 146.0 มม. ที่ กกษ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่
ภำคกลำง
87.6 มม. ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบำดำล
จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่
ภำคตะวันออก
64.2 มม. ที่ อ.เมือง
จ.นครนำยก
เมื่อวันที่
ภำคใต้
95.5 มม. ที่ อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง
เมื่อวันที่
กรุงเทพมหำนคร
102.2 มม. ที่ โรงเรียนวัดด่ำน
เขตยำนนำวำ
เมื่อวันที่
หมายเหตุ
เกณฑ์ปริมาณฝน
ปริมำณฝนที่วัดได้ (มม.)

ฝนเล็กน้อย
0.1-10.0

ฝนปานกลาง
10.1-35.0

ฝนหนัก
35.1- 90.0

14
13
17
17
14
19

มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.

ฝนหนักมาก
มำกกว่ำ 90.0

ส่วนอุตุนิยมวิทยำเกษตร กองพัฒนำอุตนุ ิยมวิทยำ
กรมอุตุนิยมวิทยำ
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พยากรณ์อากาศเพื่ อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2565
ฉบับที่ 73/2565

20-60 %
20-60 %
30-60 %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ
[22-27 / 31-37]

30-60 %
ประมาณ 1 ม.

40-60 %

[23-26 / 32-37]

5-7 ชม. : ความชืน
้ สัมพัทธ์ 75-85%

ประมาณ 1 ม.

30-60 %
ประมาณ 1 ม.

ประมาณ 1 ม.

ระวัง อันตรายจากลมกระโชกแรง

ภาคกลาง
[22-27/33-38]

5-7 ชม. : ความชืน
้ สัมพัทธ์ 75-85%

ค้ายัน กิ่ง ลาต้น ไม้ผลให้แข็งแรง

ระวัง อันตรายจากลมกระโชกแรง

ภาคตะวันออก
5-7 ชม. : ความชืน
้ สัมพัทธ์ 75-85%

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

ระวัง โรคพื ชที่เกิดจากเชื้อรา

[23-28/30-37]

ภาคใต้

5-7 ชม. : ความชืน
้ สัมพัทธ์ 75-85%

ระวัง อันตรายจากลมกระโชกแรง

ระวัง ศัตรูพืชจาพวกหนอน

เปิดเคื่องตีน้า หลังฝนตก

********************************************** ฝน

[22-28/30-37]

5-7 ชม. : ความชืน
้ สัมพัทธ์ 75-85%

ระวัง อันตรายจากฝนตกหนัก

อุณหภูมิ

ระวัง โรคพื ชที่เกิดจากเชื้อรา

ความยาวนานแสงแดด

คลื่น

