
31-35 °ซ.

23-26 °ซ. 

31-35 °ซ.

23-26 °ซ. 

75-85%

30-34 °ซ.

23-27 °ซ.

75-85%

31-35 °ซ.

24-26 °ซ.      
75-85%

31-36 °ซ.

23-27 °ซ.

75-85%

30-35 °ซ.

23-25 °ซ. 

80-90%

1-2 เมตร  

2-3 เมตร  

2-3 เมตร  

13-14,18-19 ก.ย. : รอยละ 30-40
15-17 ก.ย. : รอยละ 20-30

13-14,18-19 ก.ย. : รอยละ 40-60 
15-17 ก.ย. : รอยละ 30-40

14-19 ก.ย. : รอยละ 60-70

14-19 ก.ย. : รอยละ 40-60

14-17 ก.ย. : รอยละ 60-80
14-19 ก.ย. : รอยละ 40-60 

พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันท่ี 13-19 กันยายน 2562

ภาคเหนือ

คําแนะนําสําหรับการเกษตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มีฝนตกหนักบางแหง ชวงวันท่ี 13-14,18-19 ก.ย.

ภาคกลาง
- มฝีนตกหนักบางแหง ชวงวันท่ี 14-19 ก.ย.

ภาคตะวันออก

ภาคใต้
- จะมีฝนตกหนักบางแหง ชวงวันท่ี 14-19 ก.ย.

ระวัง! โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา

ในไมผล เชน โรครากเนาโคนเนา

2-3 เมตร  

ระวัง! โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา

2-3 เมตร  

อุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ฝน คล่ืนลม

ควร! รีบฟนฟูแปลงปลูก

(พ้ืนท่ีท่ีระดับนํ้าลดลงแลว)

ระวัง! โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา

ในพืชไร ไมผล ไมดอก และพืชผัก

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

ฉบับที่ 110/62

เรือเล็ก ทะเลอันดามัน ควรงดออกจากฝง 

ชวงวันท่ี 14-19 ก.ย.

- มีฝนตกหนักบางแหง ชวงวันท่ี 13-14,18-19 ก.ย.

โรคราสนิมในกาแฟ

ระวัง! นํ้าทวมฉับพลัน 

นํ้าปาไหลหลาก (14-19 ก.ย.)

ระวัง! นํ้าทวมฉับพลัน 

นํ้าปาไหลหลาก (14-19 ก.ย.)

75-85%

ระวัง! ศัตรูพืชจําพวกหนอน

ในพืชไร ไมผล และ พืชผัก

ระวัง! โรคปากและเทาเปอย

(สัตวเทากีบ)

ระวัง! สภาพนํ้าเปลี่ยน

- มีฝนตกหนักบางแหง ชวงวันท่ี 14-19 ก.ย.

เรือเล็ก อาวไทยตอนบน

ควรงดออกจากฝง

ชวงวันท่ี 14-19 ก.ย.

18-19 ก.ย. : รอยละ 40-60 ระวัง! นํ้าทวมฉับพลัน 

นํ้าปาไหลหลาก (14-19 ก.ย.)



กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

      

 
 
     
 

 
                                                    

ฉบับที่ 110/62 

 

 

พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศวันศุกรท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2562 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ  ในชวงวันที่ 14-17 ก.ย. บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง          
และภาคใต มีฝนเพิ่มมากข้ึนและมีฝนตกหนักบางแหง สวนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง สําหรับในชวง
วันที่ 18-19 ก.ย. บริเวณภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงมีฝนเพิ่มข้ึน สวนภาคอ่ืนๆ มีฝนตกตอเนื่อง และมีฝนตกหนัก   
บางแหง สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกวา      
3 เมตร ตลอดชวง 
คําเตือน  ชวงวันที่ 14-19 ก.ย. บริเวณภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต จะมีฝนตกหนัก
บางแหง เกษตรกรที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังและปองกันอันตรายจากสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก สําหรับบริเวณทะเล  
อันดามันและอาวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงด      
ออกจากฝง 

 
คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ ในชวงวันที่ 13-14,18-19 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวงวันที่     

15-17 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศา
เซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-25 กม./ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % 
- ในชวงวันที่ 13-14,18-19 ก.ย. จะมีฝนตกหนักบางแหง ซึ่งอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได 
เกษตรกรที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะดังกลาว รวมทั้งควรระวัง   
และปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอนในพืชไร ไมผล และพืชผักตางๆ  

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 13-14, 18-19 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวงวันที่   
15-17 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 30-40 ของพื้นที่  สวนมากทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % 
- พื้นที่การเกษตรซึ่งถูกน้ําทวมในระยะที่ผานมาหากน้ําลดระดับลงแลว เกษตรกรควรรีบพื้นฟูสภาพสวนและแหลง
น้ําใหใชไดดีดังเดิม สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในที่ชื้นแฉะเปนเวลานาน เพราะจะทําใหออนแอ
และเปนโรคไดงายโดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอยในสัตวเทากีบ เชน โค กระบือ และสุกร เปนตน 

กลาง ในชวงวันที่ 14-19 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 24-26 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 
ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % 
- ในชวงที่มีฝนตกตอเนื่องทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืช    
ที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล พืชผัก และไมดอก เปนตน  

ตะวันออก ในชวงวันที่ 14-19 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 
20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23-27 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซยีส  ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % 
- ในชวงวันที่ 14-19 ก.ย. จะมีฝนตกหนักบางแหง ซึ่งอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได เกษตรกร
ที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะดังกลาว รวมทั้งควรระวังและปองกัน
การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรครากเนา-โคนเนาในไมผล เปนตน อนึ่ง ชวงวันที่ 14-19 ก.ย. บริเวณ
อาวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงด
ออกจากฝง 



ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 14-19 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันตก
เฉียงใต ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23-27 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซยีส  ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % 
ฝงตะวันตก ในชวงวันที่ 14-17 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวง
วันที่ 18-19 ก.ย. มีฝนฟาคะนอง รอยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว   
20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23-25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % 
- ในชวงวันที่ 14-19 ก.ย. จะมีฝนตกหนักบางแหง ซ่ึงอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากได 
เกษตรกรที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะดังกลาว นอกจากนี้ควรระวัง
และปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรคราสนิมในกาแฟและโรคใบยางรวงในยางพารา เปนตน   
อนึ่ง ในชวงวันที่ 14-19 ก.ย. บริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือ    
ดวยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝง 

RR 

 
ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 
 ระหวางวันที่ 6 - 12 กันยายน 2562 รองมรสุมพาดผานภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันแรกและใน
ระยะปลายชวง โดยพาดเขาสูหยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใตตอนบนในวันแรกของชวงและพาดเขาสูหยอมความ
กดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอาวตังเก๋ียในระยะปลายชวง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเล  
อันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยตลอดชวง นอกจากนี้ยังมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน     
ในวันที่ 9 และ 10 ก.ย. ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝน สวนมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตมีฝน
สวนมากทางฝงตะวันออกของภาค 
 ภาคเหนือ มีฝนรอยละ 35-55 ของพื้นที่เกือบตลอดชวง กับมีฝนหนักบางแหง เวนแตในวันที่ 10 และ 11 ก.ย. มีฝนรอยละ 75-95 
ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนรอยละ 30-55 ของพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกของชวง กับมีฝนหนักบางแหง 
จากนั้นมีฝนเพิ่มข้ึนอยูในเกณฑมากกวารอยละ 65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง ภาคกลาง มีฝนรอยละ 10-50 ของพื้นที่   กับ
มีฝนหนักบางแหง เวนแตในวันที่ 6 และ 11 ก.ย. มีฝนรอยละ 65-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหง ภาคตะวันออก มีฝนรอยละ 20-60 
ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงเกือบตลอดชวง โดยมีรายงานน้ําทวมฉับพลันบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในวันที่ 10 ก.ย. ภาคใต
ฝงตะวันออก มีฝนรอยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงเกือบตลอดชวง เวนแตในวันแรกของชวงมีฝนรอยละ        
5 ของพื้นที่ ภาคใตฝงตะวันตก มีฝนรอยละ 30-80 ของพื้นที่ในวันที่ 7, 8, 9 ก.ย. กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง สวนวันอ่ืนๆ มีฝน
บางพื้นที่ 
 ชวงที่ผานมามีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี นครพนม จันทบุรี ตราด นครศรีธรรมราช และระนอง        
สวนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก เชียงราย แมฮองสอน นาน พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ หนองคาย หนองบัวลําภู 
สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ รอยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร นครสวรรค ลพบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่    และ
ตรัง           

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากทีสุ่ดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 66.2 มม. ท่ี ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันท่ี 7 ก.ย. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101.5 มม. ท่ี อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อวันท่ี 10 ก.ย. 

ภาคกลาง 52.6 มม. ท่ี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค เมื่อวันท่ี 10 ก.ย. 

ภาคตะวันออก 180.2 มม. ท่ี อ.คลองใหญ จ.ตราด เมื่อวันท่ี 9 ก.ย. 

ภาคใต 153.2 มม. ท่ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 9 ก.ย. 

           กรุงเทพมหานครไมมีรายงานฝนตกหนัก     

หมายเหตุ 
เกณฑปริมาณฝน                                  ฝนเล็กนอย            ฝนปานกลาง             ฝนหนกั             ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได (มม.)                         0.1-10.0               10.1-35.0                35.1- 90.0              > 90.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
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