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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 16 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันพุธท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 16 – 18  พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังออนปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต สงผลทําใหมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนได สวนในชวงวันที่ 19 – 
22 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ในชวงวันที่ 20 – 22 พ.ย. หยอมความกดอากาศต่ําจากบริเวณทะเลจีนใตตอนลางเคลื่อนเขาปกคลุมภาคตะวันออกและอาวไทยตอนบน     
ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน มีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแหง                     
สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ประกอบกับรองมรสุมจะเลื่อน
ข้ึนมาพาดผานบริเวณภาคใตตอนลางในระยะแรก และจะเลื่อนข้ึนไปพาดผานภาคใตตอนกลางในระยะตอไป ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคใตมีฝน
ตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง ตลอดชวง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในชวงวันที่ 21 – 22 พ.ย.  
คําเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการเจ็บปวย สวน
ภาคใตจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผานและ
พื้นที่ลุม เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะดังกลาว สําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยจะมีคลื่น
ประมาณ1เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 
เหนือ อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเชา โดยอุณหภูมิจะสูงข้ึนเล็กนอย กับมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 20 

ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึง
หนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 6 - 15 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 16 – 20 พ.ย. ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. 
สวนในชวงวันที่ 21 – 22 พ.ย. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %             
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 
- สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวน้ําควรลดปริมาณอาหารเนื่องจากอากาศที่เย็นทําใหสัตวน้ํากินอาหารไดนอยอาหารที่เหลือจะทํา
ใหน้ําเนาเสีย และควรใหอาหารในชวงสายหรือชวงที่อุณหภูมิสูงข้ึน สัตวน้ําจะกินอาหารไดมากข้ึน สวนผูที่ปลูกไมผลที่
ออกดอกในชวงฤดูหนาว เชนลําไยและลิ้นจี่ ควรดูแลกําจัดวัชพืชบริเวณโคนตนใหโลงเตียนและงดการใหน้ําเพื่อใหพืช
เตรียมตัวแตกตาดอกเมื่ออุณหภูมิลดลงและยาวนานที่เหมาะสม โดยเมื่อเห็นดอกชัดเจนและเพียงพอแลวจึงคอยใหน้ํา
โดยใหในปริมาณที่นอยกอนแลวคอยเพิ่มปริมาณข้ึน  อนึ่ง ในชวงฤดูหนาวอากาศจะจมตัว เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการ
เผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพราะควันไฟจะลอยข้ึนสูชั้นบรรยากาศไดยากแตจะแผปกคลุมบริเวณขางเคียงทําให
ทัศนวิสัยลดลง เปนอุปสรรคตอการใชรถใชถนนและควันไฟอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 16 – 18 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20 – 30 ของพื้นที่ สวนใหญทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 19 – 24 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 19 – 22 พ.ย. ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอน
เชา โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟาคะนองรอยละ 20 – 30 ของพื้นที่ สวนมากทางตอนลางของภาค 
อุณหภูมิต่ําสุด 20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิ
ต่ําสุด 10-18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 25 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 65-75 % ความยาวนาน
แสงแดด 6-8 ชม. 
- สําหรับสภาพอากาศที่แหงทําใหน้ําระเหยไดมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกและโคนตนพืชดวยวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพื่อลดการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษา
ความชื้นภายในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วเพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทันออนแอและเปนโรคไดงาย และควรหมั่นสังเกตสัตวเลี้ยงหากพบตัวที่ปวยควร
รีบแยกออกจากกลุมและทําการรักษา เพื่อปองกันเชื้อโรคแพรไปยังตัวอ่ืนๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตวและสาร
คัดหลั่งจากสัตวโดยตรง หากมีความจําเปนตองสัมผัสควรสวมถุงมือยางและสวมชุดปองกันใหมิดชิด อนึ่ง เกษตรกรที่
ตองการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเก่ียวขาวนาปยังคงทําไดหากความชื้นในดินยังมีอยู แตควรมีน้ําสํารองใหแกพืชในระยะ
เจริญเติบโตและผลิดอกออกผล  



 

กลาง ในชวงวันที่ 16 – 19 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม.       
สวนในชวงวันที่ 20 – 22 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 30 – 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 
กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 23 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 
- สําหรับพื้นที่การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดาน
การเกษตรในชวงที่มีฝนตกนอย สําหรับผูที่เลี้ยงสัตวควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว         
เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทันออนแอและเปนโรคไดงาย และควรหมั่นสังเกตสัตวเลี้ยงหากพบตัวที่ปวยควรรีบแยก
ออกจากกลุมและทําการรักษา เพื่อปองกันเชื้อโรคแพรไปยังตัวอ่ืนๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตวและสารคัดหลั่ง
จากสัตวโดยตรง หากมีความจําเปนตองสัมผัสควรสวมถุงมือยางและสวมชุดปองกันใหมิดชิด สวนผูที่เลี้ยงสัตวน้ําในบอ
เลี้ยงควรดูแลคุณภาพของน้ําใหเหมาะสมกับชนิดของสัตวน้ําที่เลี้ยง และรักษาสมดุลระหวางจํานวนสัตวน้ําและ
ปริมาณน้ําที่มีอยูหากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 16 – 19 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเล
มีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 20 – 22 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 – 60 
ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ํากวา 1 เมตร 
หางฝงคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 
- สําหรับฝนที่ตกไมสม่ําเสมอในระยะนี้ เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน ในพืชไร ไมผล 
และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกลาวจะกัดกินสวนที่ออนของพืชทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และดอยคุณภาพ 
สวนผูที่เลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงควรดูแลคุณภาพของน้ําใหเหมาะสมกับชนิดของสัตวน้ําที่เลี้ยง และรักษาสมดุลระหวาง
จํานวนสัตวน้ําและปริมาณน้ําที่มีอยูหากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวน้ําออนแอและ
เปนโรคไดงาย ระยะนี้จะเปนชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บ
กักไวใหเหมาะสม เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงแลง(ฤดูหนาวและฤดูรอน) 

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 16 – 20 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง สวน
ในชวงวันที่ 21 – 22 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง และชวง
วันที่ 16 – 18 พ.ย. ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟา
คะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อนึ่ง ในชวงวันที่ 19 – 22 พ.ย. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23 – 26 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม. 
ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ตลอดชวง และมีฝนตกหนักบางแหง ในชวงวันที่ 16 – 18 พ.ย.  
ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูง
มากกวา 1 เมตร สวนในชวงวันที่ 19 – 22 พ.ย. ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 %  
- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ํา
ลนตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะดังกลาว สําหรับพื้นที่การเกษตรที่เปนที่ลุม 
เกษตรกรไมควรปลอยใหน้ําขังในแปลงปลูกพืชนาน เพราะจะทําใหรากพืชเนาตนพืชตายได สวนในชวงที่มีฝนตกติดตอกัน
ทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรครากเนาโคนเนาในไมผล 
โรคใบยางรวงในยางพารา โรคราสีชมพูในไมผลและยางพารา และโรคราสนิมในกาแฟ เปนตน นอกจากนี้เกษตรกรที่เลี้ยง
สัตวไมควรปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในที่ชื้นแฉะเปนเวลานานเพราะจะทําใหสัตวออนแอ และเปนโรคไดงาย สําหรับ ผูที่
เลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอโดยตรง เพราะจะทําใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ํา
ปรับตัวไมทันออนแอและเปนโรคไดงาย และหลังจากฝนตกควรเปดเคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกันน้ําแยกชั้นและเปนการเพิ่ม
ออกซิเจนใหกับน้ํา อนึ่ง บริเวณทะเลอันดามันและอาวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควร
เดินเรือดวยความระมัดระวัง  

AS 
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ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2565 มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย สุราษฎรธานี พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส ภูเก็ต และสตูล สวนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ไดแก เชียงใหม นาน ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุทัยธานี ชัยนาท 

สิงหบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อางทอง กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ตราด ประจวบคีรีขันธ  ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา 

กระบี่ และตรัง 

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 92.0 มม. ที่ เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62.5 มม. ที่ อ.คง       จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 

ภาคกลาง 67.5 มม. ที่ สนง.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 

ภาคตะวันออก 70.5 มม. ที่ อ.ศรีราชา       จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 

ภาคใต 175.0 มม. ที่ อ.แวง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 

กรุงเทพมหานคร 40.7 มม. ที่ สํานักงานเขตหนองแขม  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 13.0 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 

 (3.5 º ซ. ที่ ก่ิวแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 10 พ.ย.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 

 (9.5 º ซ. ที่ อุทยานแหงชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 

  และ. ที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 13 พ.ย.) 

ภาคกลาง 18.1 º ซ. ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 

ภาคตะวันออก 19.6 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สระแกว เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 

ภาคใต 19.6 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 

กรุงเทพมหานคร 23.0 º ซ. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 

  และ ที่ ทาอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 9 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 สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร 

  
    

   สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร  กองพัฒนาอุตนุิยมวิทยา 
   กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2565

ฉบับที่ 137/65

1 เมตร  

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธฝนฟาคะนอง คลื่นลม

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

1 เมตร  
ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 65-75 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.

ความช้ืนสัมพัทธ 65-75 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 65-75 %

ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 70-80 %

ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.
ความช้ืนสัมพัทธ 70-90 %

ร ะ ย ะ นี้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ต อ น บ น อ า ก า ศ เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก     
อันดามัน /อ่าวไทย เดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง

ต่ําสุด 19-26 °ซ.
สูงสุด 30-35 °ซ.

ต่ําสุด 19-25 °ซ.
สูงสุด 30-35 °ซ.

ต่ําสุด 23-26 °ซ.
สูงสุด 31-36 °ซ.

ต่ําสุด 23-25 °ซ.
สูงสุด 31-36 °ซ.

ต่ําสุด 23-26 °ซ.
สูงสุด 28-34 °ซ.

ควร! คมุอณุหภมูใินโรงเรอืนไมค่วร! เผาวสัดเุหลอืใช ้

ระวงั! โรคเชือ้รา ระวงั! คลืน่ลมแรง

1 เมตร  

ควร! คลมุดนิ

ไมค่วร! ใหอ้ยูใ่นทีช่ ืน้แฉะ

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า ควร! วางแผนการใชน้ํ้า

ควร! ลดปรมิาณอาหาร

ควร! คมุอณุหภมูใินโรงเรอืน ระวงั! หนอน
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