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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 21 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันท่ี 21 – 25 พ.ย. 65 หยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนลางจะเคลื่อนเขาปกคลุม

อาวไทยตอนบน ทําใหรองมรสุมท่ีพาดผานบริเวณภาคใตตอนบนมีกําลังแรงข้ึน สงผลใหประเทศไทยตอนบนและภาคใตมีฝนเพ่ิมข้ึน โดยมีฝนตกหนัก

บางแหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และมีฝนตกหนักมากบางแหงใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และ

ภาคใต สําหรับคลื่นลมบริเวณอาวไทยสูง 2 -3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร  สวนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 

เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวนในชวงวันท่ี 26 – 27 พ.ย. 65 รองมรสุมท่ีพาดผานบริเวณภาคใตตอนบนมีกําลังออนลง 

ในขณะท่ีลมตะวันออกเฉียงใตกําลังออนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางรวมท้ังกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ภาคตะวันออก ทําใหประเทศไทยมีฝนลดลง สําหรบัคลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกําลังออนลง โดยท้ังบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยมีคลื่นสูง 

1 – 2 เมตร และบริเวณฝนฟาคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร     

คําเตือน ระยะน้ีบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใตจะมีฝนเพ่ิมข้ึน โดยจะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควร

ระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะนํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าปาไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาใกลทางนํ้าไหลผานและพ้ืนท่ีลุม 

อน่ึง ในชวงวันท่ี 21 – 24 พ.ย. บริเวณทะเลอาวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอาว

ไทยควรเดินเรือดวยความระมดัระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง เรือเล็กบริเวณอาวไทยตอนบนควรงดออกจากฝง 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันท่ี 21 - 23 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20–30 ของพ้ืนท่ี สวนมากทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 20–24 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–36 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 10–15 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 24 – 27 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40–60 ของพ้ืนท่ีโดยมีฝนตกหนักบางแหงในชวง

วันท่ี 23 – 25 พ.ย. อุณหภูมิต่ําสุด 18–24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29–34 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด 

อุณหภูมิต่ําสุด 7-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10–20 กม./ชม. ความช้ืนสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนาน

แสงแดด 5-7 ชม. 

- ระยะน้ีอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สวนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาว 

เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สําหรับระยะน้ีปริมาณนํ้าระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลง

ปลูกและโคนตนพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพ่ือลดการระเหยของนํ้าบริเวณ

ผิวดิน รักษาความช้ืนภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน สวนในชวงวันท่ี 24-27 พ.ย. จะมีฝนตกหนักบางแหง ทําใหบางพ้ืนท่ีซึ่ง

ดินและอากาศมีความช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา ในพืชไร ไมผลและพืชผัก เปนตน 

โดยเฉพาะโรคจุดดําในสตรอวเบอรร ีท่ีสามารถพบไดในทุกระยะการเจริญเติบโต  

ต ะ วั น อ อ ก 

เฉียงเหนือ 

ในชวงวันท่ี 21 – 22 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10–30 ของพ้ืนท่ี สวนมากทางตอนลางของภาค สวนในชวงวันท่ี 23 – 25 พ.ย. มี

ฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10–25 กม./ชม. สําหรับในชวง

วันท่ี 26 – 27 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 30–40 ของพ้ืนท่ี สวนมากทางตอนลางของภาค ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10–20 

กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 19–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–35 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 12-

18 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม. 

- ระยะน้ีอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สวนบริเวณเทือกเขาและยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาว 

เกษตรกรควรใหความอบอุนแกตนเองอยางเพียงพอ สวนในชวงวันท่ี 23-25 พ.ย. จะมีฝนตกหนักบางแหง สําหรับฝนท่ีตก

ติดตอกันในชวงน้ีทําใหดินและอากาศมีความช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราในพืชไร ไมผล และพืชผัก

ไวดวย สวนในระยะตอไปจะเปนชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการใชนํ้าท่ีเก็บกักไว

ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะไดมีนํ้าใชทางดานการเกษตรในชวงแลง  
 
 
 
 



กลาง ในชวงวันท่ี 21 – 22 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10–30 ของพ้ืนท่ี ในชวงวันท่ี 23 – 25 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 

ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. สวนในชวงวันท่ี 26 – 27 พ.ย. มีฝนฟา

คะนองรอยละ 30–40 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 22–26 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 30–35 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 75-85 % ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม. 

- ระยะน้ีจะมีฝนฟาคะนองเพ่ิมข้ึน โดยในชวงวันท่ี 23 - 25 พ.ย. จะมีฝนตกหนักบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกัน

ความเสียหายจากสภาวะดังกลาว สําหรับพ้ืนท่ีการเกษตรซึ่งเปนท่ีลุม เกษตรกรควรทําทางระบายนํ้าออกจากแปลงปลูก เพ่ือ

ปองกันนํ้าทวมขังในพ้ืนท่ีการเกษตรและโคนตนพืชนาน ทําใหรากพืชเนาตนพืชตายได สําหรับฝนท่ีตกในระยะน้ีทําใหดินและ

อากาศมีความช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราในพืชไร ไมผล และพืชผกั โดยเฉพาะพืชตระกูลกะหล่าํ 

ผักกาด และพืชตระกูลแตง เปนตน 

ตะวันออก ในชวงวันท่ี 21 – 24 พ.ย.มีฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 ของพ้ืนท่ี โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง  ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 

เมตร สวนในชวงวันท่ี 25 – 27 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40–60 ของพ้ืนท่ี ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23–26 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 28–34 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 2-4 ชม. 

- ระยะน้ีจะมีฝนฟาคะนองเพ่ิมข้ึน โดยในชวงวันท่ี 21 - 24 พ.ย. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตราย

และปองกันความเสียหายจากสภาวะนํ้าทวมฉับพลันและนํ้าปาไหลหลาก รวมท้ังควรผูกยึดและค้ํายันก่ิงของไมผลใหมั่นคงแข็งแรง

เพ่ือปองกันก่ิงฉีกหักและตนโคนลมเมื่อมีลมแรง สําหรับฝนท่ีตกในระยะน้ีทําใหดินและอากาศมีความช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและ

ปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราในไมผลและยางพารา เชน โรครากขาวในยางพารา โรครากเนาในไมผล และโรคใบติดในทุเรียน เปน

ตน สวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวนํ้าในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหนํ้าฝนท่ีตกบนดนิไหลลงบอโดยตรง และหลังจากฝนตกควรเปดเครือ่ง

ตีนํ้า เพ่ือปองกันนํ้าแยกช้ันและเปนการเพ่ิมออกซิเจนใหกับนํ้า  

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันท่ี 21 – 25 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ลม

แปรปรวน ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 3 เมตร สวนในชวง

วันท่ี 26 – 27 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40–60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 15-35 

กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22–25 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด 27–34 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 2-4 ชม. 

ฝงตะวันตก ในชวงวันท่ี 21 – 25 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60–80 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ลม

ตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร สวน

ในชวงวันท่ี 26 – 27 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40–60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันตกเฉียงใต ความเร็ว 

15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 22–25 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–34 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม. 

- ระยะน้ีจะมีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะนํ้า

ทวมฉับพลัน และนํ้าปาไหลหลาก รวมท้ังควรผูกยึดและค้ํายันก่ิงของไมผลใหมั่นคงแข็งแรงเพ่ือปองกันก่ิงฉีกหักและตนโคนลม

เมื่อมีลมแรง สําหรับในชวงท่ีมีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมีความช้ืนสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือ

รา เชน โรครากขาวและโรคหนากรีดยางในยางพารา โรคราสีชมพูในไมผลและยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ และโรคใบติดใน

ทุเรียน เปนตน สวนเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวนํ้าในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหนํ้าฝนท่ีตกบนดินไหลลงบอโดยตรง เพราะจะทําใหสภาพ

นํ้าเปลี่ยน สัตวนํ้าปรับตัวไมทันจนออนแอ และเปนโรคไดงาย และหลังจากฝนตกควรเปดเครื่องตีนํ้า เพ่ือปองกันนํ้าแยกช้ัน

และเปนการเพ่ิมออกซิเจนใหกับนํ้า อน่ึง ในระยะน้ีบริเวณทะเลอาวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอาวไทยควร

เดินเรอืดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณท่ีมีฝนฟาคะนอง โดยเรือเล็กบริเวณอาวไทยตอนบนควรงดออกจากฝง 
NT 

ลักษณะอากาศในชวง 7 วันท่ีผานมา 

   ระหวางวันท่ี 14 - 20 พฤศจิกายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังออนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต
ตลอดสัปดาห ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมท้ัง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะดังกลาว ลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึนและมีฝนตกตลอดสัปดาห แต
ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชาสวนมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สําหรับภาคใตไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมท่ี
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พาดผานภาคใตตอนลางเกือบตลอดสัปดาหและเลื่อนข้ึนมาพาดผานภาคใตตอนกลางในวันสุดทายของสัปดาห ประกอบกับมีลมตะวันออกและ
ลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต นอกจากน้ีมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชองแคบ  มะละกาและภาคใตตอนลาง
ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห ทําใหภาคใตมีฝนตกหนาแนนตลอดสัปดาห กับมีรายงานนํ้าทวมในบางพ้ืนท่ี 
 ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบท่ัวไปทางตอนบนของภาค สวนทางตอนลางของภาคมีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ี สําหรับบริเวณเทือกเขา
และยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนรอยละ 20-60 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนหนักบางแหงเกือบตลอดสัปดาหและมีฝนหนักมากบางพ้ืนท่ีใน
วันท่ี 15 พ.ย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นหลายพ้ืนท่ีสวนมากทางตอนบนของภาค สําหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว 
โดยมีฝนรอยละ 5-40 ของพ้ืนท่ีเกือบตลอดสัปดาห สวนมากทางตอนลางของภาค กับมีฝนหนักบางแหงในระยะตนสัปดาห นอกจากน้ีมีรายงาน
นํ้าทวมตอเน่ืองจากสัปดาหท่ีผานมาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลาง มีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีในบางวัน โดยมีฝนรอยละ 90 ของพ้ืนท่ีในวัน
แรกของสัปดาห จากน้ันมีฝนรอยละ 5-55 ของพ้ืนท่ี และมีฝนหนักบางแหงในวันท่ี 14, 17 และ 18 พ.ย. นอกจากน้ีมีรายงานนํ้าทวมตอเน่ือง
จากสัปดาหท่ีผานมาบริเวณจังหวัดอางทองและพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นบางพ้ืนท่ีของจังหวัดฉะเชิงเทราในวันท่ี 18 พ.ย. 
โดยมีฝนรอยละ 65-90 ของพ้ืนท่ี เวนแตในวันท่ี 15, 16 และ 19 พ.ย. มีฝนรอยละ 5-40 ของพ้ืนท่ี กับมีฝนหนักบางแหงเกือบตลอดสัปดาห
ภาคใตฝงตะวันออก โดยมีฝนรอยละ 60-90 ของพ้ืนท่ีเกือบตลอดสัปดาห กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงตลอดสัปดาห นอกจากน้ีมีรายงาน
นํ้าทวมบริเวณจังหวัดสงขลาและปตตานีในวันท่ี 14-17 พ.ย. และจังหวัดพัทลุงในวันท่ี 15 พ.ย. ภาคใตฝงตะวันตก มีฝนรอยละ 60-90 ของ
พ้ืนท่ี กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงในระยะครึ่งแรกของสัปดาห     

 ชวงท่ีผานมามีฝนตกหนักมากบรเิวณจังหวัดเชียงราย ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง สงขลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต และสตูล สวนบริเวณจังหวัด
ท่ีมีฝนตกหนัก ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม ลําปาง แพร นาน พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อางทอง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ 
นครศรีธรรมราช ปตตานี ยะลา พังงา กระบ่ี และตรัง      

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

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

ภาคกลาง 70.0 มม. ท่ี อ.โกรกพระ   จ.นครสวรรค เม่ือวันท่ี 18 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 52.6 มม. ท่ี รร.วัดดาน   เขตยานนาวา เม่ือวันท่ี 18 พ.ย. 

สําหรับบริเวณท่ีมีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 17.0 º ซ. ท่ี อ.อุมผาง  จ.ตาก เม่ือวันท่ี 16 พ.ย. 

 (6.0 º ซ. ท่ี ยอดดอยอินทนนท อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม เม่ือวันท่ี 14,15 พ.ย.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.1 º ซ. ท่ี กกษ.นครพนม อ.เมือง  จ.นครพนม เม่ือวันท่ี 19 พ.ย. 

 (13.0 º ซ. ท่ี เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย เม่ือวันท่ี 14,15 พ.ย.) 

ภาคกลาง 22.3 º ซ. ท่ี อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี เม่ือวันท่ี 20 พ.ย. 

ภาคตะวันออก 22.6 º ซ. ท่ี กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี 18 พ.ย. 

ภาคใต 22.6 º ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เม่ือวันท่ี 17 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 21 - 27 พฤศจิกายน 2565  

ความชืน้สมัพัทธ ์75-85 %  ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์70-80 % ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์80-90 %  ความยาวนานแสงแดด 2-4 ชม.
ความชื้นสมัพัทธ์ 80-90 %             
ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม.

ความชืน้สมัพัทธ ์65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม.

2 - 3 เมตร ตํ่าสุด 22 – 26 °C
สูงสุด 28 – 34  °C

ตํ่าสุด 18 – 24 °C
สูงสุด 29 – 36 °C

ตํ่าสุด 22 – 26 °C
สูงสุด 30 – 35 °C

1 – 2 เมตร 

ฉบับที่ 139/65

ลมแรง

ตํ่าสุด 23 – 26 °C
สูงสุด 28 – 34 °C

ตํ่าสุด 19 – 25 °C
สูงสุด 28 – 35 °C

เปิดเคร่ืองตีนํ้าหลังฝนตก

สภาพอากาศเปล่ียนแปลง

เตือน นํ้าท่วม/นํ้าป่า

ระวัง  

ระวัง โรคพืชจากเช้ือรา

ควรเตรียมสํารองนํ้าไว้ใช้

ประเทศไทยตอนบนจะมีฝน เพ่ิมขึ้น กับมี  
ภาคใต้

ควรขุดร่องระบายนํ้า

ระวัง โรคพืชจากเช้ือรา

ควรคํ้ายันก่ิงไม้ผล

สภาพอากาศเปล่ียนแปลง

เตือน นํ้าท่วม/นํ้าป่า

22 – 25
ฝนหนัก - หนักมาก
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