พยา กรณ อ ากาศเ พื่ อ การเกษตร 7 วั น ข า งหน า
ระหวางวันที่ 9 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ออกประกาศวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 55/2565

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 9-10 พ.ค. ลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมประเทศไทย อาวไทย และภาคใต มีกําลัง
คอนขางแรง ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคใตมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแหง และยังคงมีฝนตกตอเนื่องบริเวณประเทศไทย
ตอนบน เนื่องจากพายุไซโคลน “อัสนี” ที่ปกคลุมบริเวณอาวเบงกอลตอนกลาง ไดทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไซโคลนกําลังแรงแลว และมี
แนวโนมเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือสูบริเวณอาวเบงกอลตอนบน สําหรับคลื่นลมบริเวณอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน มีกําลัง
ปานกลาง โดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง 1-2 เมตร และอาวไทย มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนในชวงวันที่ 11-15 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอาวไทย
ทําใหบริเวณดังกลาวยังคงมีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอาวไทย จะมีกําลังออนลง
โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร
คําเตือน สัปดาหนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความ
เสียหายจากสภาวะดังกลาว สําหรับในชวงวันที่ 9-11 พ.ค. ภาคใตจะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควร
ระวังอันตรายและปองกันความความเสียหายจากสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก
คําแนะนําสําหรับการเกษตร
ภาค
พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว
เหนือ
มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดชวง กับมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 9-10 พ.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ในชวงวันที่ 11-15 พ.ค.
ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.
- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรไมควรตากผลผลิตทางการเกษตรไวกลางแจงเพราะ
อาจเปยกชื้นเสียหายได สําหรับในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดตอกันเกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และ
พืชผัก
ตะวั น ออก มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดชวง กับมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
เฉียงเหนือ สูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 9-10 พ.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-25 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 11-15
พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.
- ในชวงนี้จะมีฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรควรซอมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตวอยาใหมีรอย
รั่วซึมและทําแผงกําบังฝนสาดใหแกสัตวเลี้ยง เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงหนาวเย็นจนออนแอและเปนโรคไดงาย รวมทั้งไมควร
ปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในที่ชื้นแฉะเปนเวลานาน เพราะอาจเกิดเปนโรคปากและเทาเปอยในสัตวเทากีบ
กลาง
มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดชวง กับมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 22-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ในวันที่ 9-10 พ.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-25 กม./ชม. สวนในชวง
วันที่ 11-15 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด
4-7 ชม.
- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดิน
ไหลลงบอ เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอ และเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปด
เครื่องตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา สําหรับในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกไมสม่ําเสมอเกษตรกรควรระวัง
ศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผัก

ตะวันออก

ใต

มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดชวง กับมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 9-10 พ.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2
เมตร หางฝงมีคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ในชวงวันที่ 11-15 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น
สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด
4-7 ชม.
- ในชวงนี้จะมีฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่การเกษตร
เพื่อไมใหน้ําทวมขัง นอกจากนี้ควรดูแลสวนใหโปรงอากาศถายเทไดสะดวกเพื่อลดความชื้นสะสมปองกันโรคพืชที่เกิด
จากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก
ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 9-10 พ.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ลม
ตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2
เมตร สวนในชวงวันที่ 11-15 พ.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 15-30 กม./
ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.
ฝงตะวันตก ในชวงวันที่ 9-11 พ.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง ในชวงวันที่ 1215 พ.ค. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ ในชวงวันที่ 9-10 พ.ค. ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 15-35 กม./
ชม. หางฝงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และในชวงวันที่ 11-15 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเล
มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 %
- ในชวงวันที่ 9-11 พ.ค. จะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกัน
ความเสียหายจากสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก รวมทั้งควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่การเกษตรเพื่อไมให
น้ําทวมขัง นอกจากนี้ควรซอมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตวอยาใหมีรอยรั่วซึมและทําแผงกําบังฝนสาดใหแกสัตวเลี้ยง
เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงหนาวเย็นจนออนแอและเปนโรคไดงาย
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ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา
ระหวางวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนไดแผลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใตในระยะครึ่งแรกของสัปดาหจากนั้นมีกําลังออนลง โดยในวันสุดทายของสัปดาหบริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนได
แผปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาในวันแรกของสัปดาห
จากนั้นหยอมความกดอากาศต่ําดังกลาวไดเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณภาคใตในวันที่ 3 พ.ค. นอกจากนี้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต
ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น
ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห จากนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศรอนใน
หลายพื้นที่ โดยประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแนนในวันแรกและในระยะครึ่งหลังของสัปดาห สําหรับภาคใตมีลมตะวันตกพัดปกคลุมในวัน
แรกของสัปดาห จากนั้นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตซึ่งมีกําลังแรงขึ้นไดพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ทําให
ภาคใตมีฝนตกหนาแนนตลอดสัปดาหโดยเฉพาะทางฝงตะวันออกของภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
ภาคเหนือ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่สวนมากทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศรอน
ในหลายพื้นที่ โดยมีฝนรอยละ 65-85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหง เวนแตในวันที่ 3-5 พ.ค. มีฝนนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ นอกจากนี้
มีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดตากในวันที่ 2 พ.ค. และจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 7 พ.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะ
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ครึ่งแรกของสัปดาห จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศรอนในบางพื้นที่ โดยมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่ เวนแตในวันที่ 4-5 พ.ค. มีฝนรอย
ละ 10-15 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหงเกือบตลอดสัปดาหและมีฝนหนักมากบางพืน้ ที่ในวันที่ 7 พ.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณ
จังหวัดนครพนมในวันที่ 7 พ.ค. ภาคกลาง มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในวันที่ 3-4 พ.ค. จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศรอนในหลายพื้นที่ โดย
มีฝนรอยละ 20-55 ของพื้นที่ในวันที่ 2 และ 6 พ.ค. และมีฝนมากกวารอยละ 85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแหงในระยะปลายสัปดาห ภาค
ตะวันออก มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในวันที่ 3-4 พ.ค. จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศรอนในบางพื้นที่ โดยมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่ กับ
มีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง เวนแตในวันที่ 3-5 พ.ค. มีฝนรอยละ 5-20 ของพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัด
นครนายกในวันที่ 2 พ.ค. ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศรอนบางพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห
กับมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 3 พ.ค. และมีรายงานน้ํา
ทวมบริเวณจังหวัดสุราษฎรธานีในวันที่ 4-7 พ.ค. และจังหวัดชุมพรในวันที่ 5 พ.ค. ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศรอนบางพื้นที่ในวันที่ 6 พ.ค.
โดยมีฝนรอยละ 60-90 ของพื้นที่ เวนแตในวันที่ 4 พ.ค. มีฝนรอยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหงในระยะตนและกลางสัปดาห
สัปดาหที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแพร หนองคาย อุดรธานี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก เชียงใหม ลําพูน นาน อุตรดิตถ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ เลย หนองบัวลําภู สกลนคร นครพนมมุกดาหาร กาฬสินธุ รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน บุรีรัมย
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี
นครปฐม นครนายก สระแกว ชลบุรี จันทบุรี ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล
สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต
กรุงเทพมหานคร

127.5
92.7
80.7
90.5
131.2
46.8

มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.

ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่

อ.เดนชัย
อ.เมือง
อ.ทาตะโก
อ.เมือง
อ.ยี่งอ
ทาอากาศยานกรุงเทพ

จ.ลําปาง
จ.อุดรธานี
จ.นครสวรรค
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นราธิวาส
เขตดอนเมือง

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต

37.5
36.7
36.2
36.2
35.2

กรุงเทพมหานคร

35.7

°ซ.
°ซ.
°ซ.
°ซ.
°ซ.
และ
°ซ.

ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่
ที่

อ.เมือง
กกษ.สุรินทร อ.เมือง
อ.ชัยบาดาล
อ.คลองใหญ
อ.ฉวาง
อ.เมือง
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกติ ิ์

หมายเหตุ
เกณฑปริมาณฝน
ฝนเล็กนอย
ฝนปานกลาง
ปริมาณฝนที่วัดได (มม.)
0.1-10.0
10.1-35.0
เกณฑอากาศรอน
อากาศรอน
อากาศรอนจัด
อุณหภูมิ (°ซ)
35-39.0
≥ 40
สอต. หมายถึง สถานีอุตนุ ิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร

ฝนหนัก
35.1- 90.0

จ.อุตรดิตถ
จ.สุรินทร
จ.ลพบุรี
จ.ตราด
จ.นครศรีธรรมราช
จ.ตรัง
เขตคลองเตย

เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่

6
7
7
7
3
7

พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.

เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่
เมื่อวันที่

5
8
5
7
2
6
6

พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.

ฝนหนักมาก
> 90.0

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนยิ มวิทยา
3

พยากรณ์อากาศเพื่ อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565
ฉบับที่ 55/2565

31-36
23-26

32-37
22-26

33-36
22-26

ภาคเหนือ

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชืน
้ สัมพัทธ์ 75-85% : ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

ความชืน
้ สั มพั ทธ์ 75-85% : ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.

31-36
23-26
27-35
23-26
~1 ม.

1-2 ม.

ภาคกลาง

ควร ! ซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลีย้ งสัตว์

ไม่ควร ! ตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง
ภาคตะวันออก

ความชืน
้ สัมพัทธ์ 75-85% : ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.

ภาคใต้

ความชืน
้ สั มพั ทธ์ 75-85% : ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.

ความชืน
้ สัมพัทธ์ 80-90% : ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.

9-11 พ.ค.
ไม่ควร ! ให้นาํ้ ฝนตกบนดินไหลลงบ่อ
ส่วนอุตน
ุ ย
ิ มวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336

ควร ! ทําทางระบายนํา้ ออกจากพืน้ ทีก่ ารเกษตร
**********************************************

ระวัง ! นํา้ ฉลับพลันและนํา้ ป่ าไหลหลาก
ลักษณะอากาศ

อุณหภูมิ

คลื่นลม

