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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 18 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันศุกรท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นท่ีปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตมีกําลังออนตลอดชวง 

ลักษณะเชนน้ีทําใหบริเวณดังกลาวมีหมอกในตอนเชา โดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเชา ในชวงวันท่ี 

18 – 20  พ.ย. 65 ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังออนลง ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต

ยังคงมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนไดบางพ้ืนท่ีในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก 

ในขณะท่ีรองมรสุมพาดผานภาคใตตอนลาง ประกอบกับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันมีกําลังออนลง ทําใหภาคใตมีฝน

ลดลง แตยังคงมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณตอนลางของภาค สวนในชวงวันท่ี 21 – 24 พ.ย. 65 หยอมความกดอากาศต่ําท่ีปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต

ตอนลางจะเคลื่อนผานบริเวณปลายแหลมญวน อาวไทยตอนบน เขาสูแนวรองมรสุมท่ีเลื่อนข้ึนมาพาดผานบริเวณภาคใตตอนบน ทําใหประเทศไทย

ตอนบนและภาคใตตอนบนจะมีฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมท้ังกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน สําหรับคลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนบนสูง 2 -3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร 

สวนคลื่มลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอาวไทยตอนลางมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร     

คําเตือน ระยะน้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพ่ือปองกันการเจ็บปวย สําหรับภาคใตจะมี

ฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะนํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าปา

ไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาใกลทางนํ้าไหลผานและพ้ืนท่ีลุม อน่ึง ในวันท่ี 21-24 พ.ย. บริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยจะมีคลื่นสูง

ประมาณ 2-3 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยควรเดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง เรือ

เล็กบริเวณอาวไทยตอนบนควรงดออกจากฝง 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเชาตลอดชวง ในชวงวันท่ี 18 – 21 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10–20 ของพ้ืนท่ี 

อุณหภูมิต่ําสุด 20–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–36 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 6-15 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10–15 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 22 – 24 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20–40 ของพ้ืนท่ี 
สวนมากทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 18–24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–34 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึง
หนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 4-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 65-75 % ความ
ยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สวนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาว
จัด เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับบางพ้ืนท่ีจะมีหมอกในตอนเชา เกษตรกรควรใชรถใชถนนดวย
ความระมัดระวัง และควรระวังและปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา โดยเฉพาะโรครานํ้าคางในพืชไรและพืชผัก เปนตน 
นอกจากน้ีเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพราะสภาพอากาศท่ีจมตัวในชวงน้ีทําใหควันไฟลอยข้ึนสู
ช้ันบรรยากาศไดยากแตจะแผปกคลมุบรเิวณขางเคยีงทําใหทัศนวิสัยลดลง เปนอุปสรรคตอการใชรถใชถนนและควันไฟอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ  

ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือ 

อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกบางในตอนเชาตลอดชวง ในชวงวันท่ี 18 – 20 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10–30 ของ
พ้ืนท่ี สวนมากทางตอนลางของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–20 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 21 – 24 พ.ย.  มีฝนฟา
คะนองรอยละ 40–60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 19–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–35 องศา
เซลเซียส ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 12-18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–25 กม./ชม. 
ความช้ืนสัมพัทธ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม. 
- ระยะน้ีอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สวนบริเวณเทือกเขาและยอดภูจะมีอากาศหนาว เกษตรกร
ควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับในผลผลิตทางการเกษตรท่ีเก็บเก่ียวแลว เกษตรกรไมควรปลอยไวกลางแจง
ขามคืนเพราะอาจทําใหผลผลิตเปยกช้ืนเสียหายเน่ืองจากหมอกและนํ้าคางได สวนในระยะตอไปจะเปนชวงแลงปริมาณและการ
กระจายของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการใชนํ้าท่ีเก็บกักไวใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะไดมีนํ้าใชทางดานการเกษตร
ในชวงฤดูหนาวและฤดูรอน  

 
 
 



กลาง ในชวงวันท่ี 18 – 21 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10–30 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 
22 – 24 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 
กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 23–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–35 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 70-80 % ความ
ยาวนานแสงแดด 3-6 ชม. 
- ระยะน้ีจะมีฝนฟาคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะดังกลาว 
นอกจากน้ีเกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน เชนหนอนกระทู ในพืชไร ไมผล และพืชผัก และ
หนอนมวนใบในถ่ัวเขียว เปนตน สําหรับระยะน้ีปริมาณนํ้าระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนตนพืช
ดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพ่ือลดการระเหยของนํ้าบริเวณผิวดิน รักษา
ความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน 

ตะวันออก ในชวงวันท่ี 18 – 20 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10–30 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 
1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สวนในชวงวันท่ี 21 – 24 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 ของ
พ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
สวนบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29–35 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม. 
-ระยะน้ีจะมีฝนฟาคะนอง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะ
ดังกลาว สําหรับฝนท่ีตกในระยะน้ีทําใหดินและอากาศมีความช้ืนสูง  เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราในไมผล
และยางพารา เชน โรครากขาวในยางพารา โรครากเนาในไมผล และโรคใบติดในทุเรียน เปนตน สวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวนํ้าในบอ
เลี้ยงไมควรปลอยใหนํ้าฝนท่ีตกบนดินไหลลงบอโดยตรง และหลังจากฝนตกควรเปดเครื่องตีนํ้า เพ่ือปองกันนํ้าแยกช้ันและเปน
การเพ่ิมออกซิเจนใหกับนํ้า  

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันท่ี 18 – 20 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40–60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง ลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 
เมตร สวนในชวงวันท่ี 21 – 24 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ตั้งแต จ.สุ
ราษฎรธานี ข้ึนมา ลมแปรปรวน ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสงูมากกวา 3 
เมตร ตั้งแต จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลืน่สูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสดุ 23–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–34 องศาเซลเซยีส 
ความช้ืนสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม. 
ฝงตะวันตก ในชวงวันท่ี 18 – 20 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40–60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออก 
ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันท่ี 21 
– 24 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ตั้งแต จ.ภูเก็ต ข้ึนมา ลมตะวันตก
เฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร ตั้งแต 
จ.กระบ่ี ลงไป ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 
เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนาน
แสงแดด 3-6 ชม. 

- ระยะน้ีจะมีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะนํ้า
ทวมฉับพลัน และนํ้าปาไหลหลาก สําหรับในชวงท่ีมีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมีความช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและ
ปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา เชน โรครากขาวและโรคหนากรีดยางในยางพารา โรคราสีชมพูในไมผลและยางพารา โรคราสนิมใน
กาแฟ และโรคใบติดในทุเรียน เปนตน สวนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหนํ้าฝนท่ีตกบนดินไหลลงบอโดยตรง 
เพราะจะทําใหสภาพนํ้าเปลี่ยน สัตวนํ้าปรับตัวไมทันจนออนแอ และเปนโรคไดงาย และหลังจากฝนตกควรเปดเครื่องตีนํ้า เพ่ือ
ปองกันนํ้าแยกช้ันและเปนการเพ่ิมออกซิเจนใหกับนํ้า อน่ึง ในวันท่ี 21-24 พ.ย. บริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 2-3 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยควรเดินเรือดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมี
ฝนฟาคะนอง เรอืเล็กบริเวณอาวไทยตอนบนควรงดออกจากฝง 

NT 

ลักษณะอากาศในชวง 7 วันท่ีผานมา 

   ระหวางวันท่ี 11 - 17 พฤศจิกายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต
ในระยะกลางและปลายชวง ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะดังกลาว ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบน
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ยังคงมีอากาศเย็นเกือบท่ัวไปในตอนเชาสวนมากในระยะครึ่งแรกของชวง จากน้ันประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึนและมีฝนสวนมากในระยะ
กลางและปลายชวง สําหรับภาคใตไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใตและทะเลอันดามันในระยะตนชวง 
โดยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใตตลอดชวงและมีลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตในระยะปลายชวง นอกจากน้ีมีรอง
มรสุมพาดผานบริเวณภาคใตตอนลางเกือบตลอดชวง กับมหียอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชองแคบมะละกาและภาคใตตอนลางในระยะ
กลางและปลายชวง ทําใหภาคใตมีฝนตกหนาแนนตลอดชวง โดยเฉพาะบรเิวณภาคใตตอนลางกับมีรายงานนํ้าทวมในบริเวณดังกลาว 
 ภาคเหนือ มีอากาศเย็นท่ัวไปกับมีอากาศหนาวบางพ้ืนท่ีในระยะครึ่งแรกของชวง จากน้ันอุณหภูมิสูงข้ึนแตยังคงมีอากาศเย็น
เกือบท่ัวไปทางตอนบนของภาค สวนทางตอนลางของภาคมีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ี สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
กับมีรายงานนํ้าคางแข็งในบางพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหมในระยะตนชวง โดยมีฝนรอยละ 5-60 ของพ้ืนท่ีในระยะกลางและปลายชวงกับมีฝนหนัก
ถึงหนักมากบางแหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นเกือบท่ัวไปในระยะครึ่งแรกของชวง จากน้ันอุณหภูมิสูงข้ึนแตยังคงมีอากาศเย็นใน
หลายพ้ืนท่ี สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนรอยละ 5-40 ของพ้ืนท่ีเกือบตลอดชวง สวนมากทางตอนลางของภาค กับ
มีฝนหนักบางแหงในวันท่ี 13-15 พ.ย. นอกจากน้ีมีรายงานนํ้าทวมตอเน่ืองจากชวงท่ีผานมาบริเวณจังหวัดมหาสารคามและอุบลราชธานี ภาค
กลาง มีอากาศเย็นหลายพ้ืนท่ีในระยะครึ่งแรกของชวง จากน้ันอุณหภูมิสูงข้ึนแตยังคงมีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีในบางวัน โดยมีฝนรอยละ 60-90 
ของพ้ืนท่ีในระยะกลางชวง จากน้ันมีฝนรอยละ 20-30 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนหนักบางแหงในวันท่ี 14 และ 17 พ.ย. นอกจากน้ีมีรายงานนํ้าทวม
ตอเน่ืองจากชวงท่ีผานมาบริเวณจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีทางตอนบนของภาค
ในระยะตนชวง โดยมีฝนรอยละ 65-90 ของพ้ืนท่ีในวันท่ี 13, 14 และ 17 พ.ย. สวนวันอ่ืน ๆ มีฝนรอยละ 10-45 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนหนักบางแหง
ในระยะครึ่งหลังของชวง ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีในระยะตนและปลายชวง โดยมีฝนรอยละ 70-90 ของพ้ืนท่ีเกือบตลอดชวง 
กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงตลอดชวง นอกจากน้ีมีรายงานนํ้าทวมบริเวณจังหวัดยะลาและนราธิวาสในวันท่ี 11-14 พ.ย. จังหวัดสงขลาและ
ปตตานีในวันท่ี 11-17 พ.ย. และจังหวัดพัทลุงในวันท่ี 15 พ.ย. ภาคใตฝงตะวันตก มีฝนรอยละ 60-90 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนหนักบางแหงเกือบ
ตลอดชวงและมีฝนหนักมากบางพ้ืนท่ีในระยะครึ่งหลังของชวง  
 ชวงท่ีผานมามีฝนตกหนักมากบรเิวณจังหวัดเชียงราย ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต และสตูล สวน
บริเวณจังหวัดท่ีมีฝนตกหนัก ไดแก เชียงใหม ลําปาง แพร นาน พิษณุโลก กําแพงเพชร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค 
อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุร ีสุพรรณบุรี อางทอง กรงุเทพมหานคร กาญจนบุร ีนครปฐม ชลบุรี ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช พังงา 
กระบ่ี และตรัง      

 สําหรับบริเวณท่ีมีฝนตกหนักและหนักมากท่ีสุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 92.0 มม. ท่ี เชียงแสน จ.เชียงราย เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62.5 มม. ท่ี อ.คง       จ.นครราชสีมา เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 

ภาคกลาง 67.5 มม. ท่ี สนง.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 

ภาคตะวันออก 70.5 มม. ท่ี อ.ศรีราชา       จ.ชลบุรี เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 

ภาคใต 146.4 มม. ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 

กรุงเทพมหานคร 47.0 มม. ท่ี รร.รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  เม่ือวันท่ี 16 พ.ย. 

สําหรับบริเวณท่ีมีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 13.0 º ซ. ท่ี กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เม่ือวันท่ี 12 พ.ย. 

 (4.6 º ซ. ท่ี กิ่วแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เม่ือวันท่ี 11 พ.ย.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16.6 º ซ. ท่ี อ.เมือง จ.เลย เม่ือวันท่ี 11 พ.ย. 

 (9.5 º ซ. ท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเลย อ.ภูเรือ จ.เลย เม่ือวันท่ี 13 พ.ย.) 

ภาคกลาง 20.0 º ซ. ท่ี อ.ทองผาภูมิ จ.กายจนบุรี เม่ือวันท่ี 11 พ.ย. 

ภาคตะวันออก 22.3 º ซ. ท่ี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี 11 พ.ย. 

ภาคใต 21.5 º ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เม่ือวันท่ี 11 พ.ย. 

กรุงเทพมหานคร 24.5 º ซ. ท่ี ทาเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 

หมายเหตุ  
เกณฑปริมาณฝน    ฝนเล็กนอย ฝนปานกลาง ฝนหนัก             ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได (มม.)    0.1-10.0 10.1-35.0 35.1- 90.0              มากกวา 90.0  

เกณฑอากาศหนาว                  อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด  
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)      16.0-22.9 8.0-15.9 ตํ่ากกวา 8.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร 

  
   สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร  กองพัฒนาอุตนุิยมวิทยา 

   กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 
02-366-9336

ฝนฟา้คะนอง คลืนอุณหภูมิ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2565  

ความชืน้สมัพัทธ ์70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.
ความชื้นสมัพัทธ์ 80-90 %             
ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.

2 - 3 เมตร ตํ่าสุด 23 – 26 °C
สูงสุด 28 – 34  °C

ตํ่าสุด 18 – 26 °C
สูงสุด 28 – 36 °C

ตํ่าสุด 23 – 25 °C
สูงสุด 30 – 35 °C

1 – 2 เมตร 

ฉบับที่ 138/65

ลมแรง

ระวัง โรคพืชจากเช้ือรา

ตํ่าสุด 23 – 26 °C
สูงสุด 29 – 35 °C

ตํ่าสุด 19 – 25 °C
สูงสุด 30 – 35 °C

เปิดเคร่ืองตีนํ้าหลังฝนตก

สภาพอากาศเปล่ียนแปลง

เตือน นํ้าท่วม/นํ้าป่า

ไม่ควร ตากผลผลิตข้ามคืน

ระวัง  

ระวัง ศัตรูจําพวกหนอนระวัง ศัตรูจําพวกหนอน

ควรเตรียมสํารองน้ําไว้ใช้

ไทยตอนบน กับมี 

ระวัง โรคราน้ําค้าง

ควรคลุมดิน
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