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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 7 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันจันทรท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 7 – 10 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศ

ไทยตอนบน ทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเยน็ถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฝนเล็กนอยบางแหงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออก สําหรับรองมรสุมยังคงพาดผานบริเวณภาคใตตอนลาง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใตและทะเลอันดามันมีกําลังออนลง ทําใหภาคใตมีฝนลดลง แตยังคงมีฝนตกหนักบางแหง สวน

ในชวงวันที่ 11 – 13 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเร่ิมมีกําลังออนลง แต

ยังคงทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กนอยบางแหง

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก สําหรับหยอมความกด

อากาศต่ํา ปกคลุมประเทศมาเลเซีย ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอาวไทย ภาคใตและทะเลอันดามันจะ

มีกําลังแรงข้ึน ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแหง 

คําเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพือ่ปองกันการเจ็บปวย สําหรับ

ในชวงวันที่ 11 – 13 พ.ย. ภาคใตจะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม 

ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก และน้ําลนตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผานและพื้นที่ลุม สวนบริเวณ

ทะเลอันดามันและอาวไทยจะมีคลื่นลมแรงชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือดวยความระมัดระวัง 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 7 – 11 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

สูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําคางแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 5-14 

องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 12 – 13 พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเชา โดยอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 

8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %  ความยาวนาน

แสงแดด 6-8 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเปนชวงตนฤดูหนาว เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการ

เจ็บปวย สําหรับบางพื้นที่อาจมีหมอกในตอนเชา เกษตรกรควรใชรถใชถนนดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะขณะผาน

บริเวณที่มีหมอกหนา นอกจากนี้ควรระวังและปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราน้ําคางในพืชไรและ

พืชผัก เปนตน สวนในระยะตอไปจะเปนชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนจะมีนอย เกษตรกรควรวางแผนการ

ใชน้ําที่เก็บกักไวใหมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงฤดูหนาวและฤดูรอน 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่ 7 – 10 พ.ย. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 15 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

สูงสุด 30 – 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 10-14 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 11 – 13 

พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กนอยบางแหง สวนมาก

ทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศ

เย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 12-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 

65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ระยะนี้เปนชวงตนฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สวน

ผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน 

ออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับปริมาณน้ําระเหยที่มีมาก เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนตนพืช

ดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน 

รักษาความชื้นภายในในดิน และรักษาอุณหภูมิดิน   

 



กลาง ในชวงวันที่ 7 – 10 พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเชา โดยมีฝนเล็กนอยบางแหงสวนมากทางตอนลาง      

ของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 21 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 11 – 13 

พ.ย. มีเมฆบางสวน กับมีหมอกบางในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กนอยบางแหง

สวนมากทางตอนลางของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส                            

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สวนผูที่เลี้ยงสัตวควร

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอและเปนโรค    

ไดงาย สําหรับปริมาณน้ําระเหยจะมีมากในชวงนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําควรดูแลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับสัตวน้ํา      

ที่เลี้ยง รวมทั้งรักษาความสมดุลระหวางจํานวนสัตวน้ําที่เลี้ยงและปริมาณน้ําที่มีอยู หากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตว

น้ําอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวน้ําออนแอและเปนโรคไดงาย สําหรับพื้นที่การเกษตรที่อยูนอกเขตชลประทาน เกษตรกร

ควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บกักไวใหมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมีน้ําใชทางดานการเกษตรในชวงแลง 

ตะวันออก มีฝนรอยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ตลอดชวง ในชวงวันที่ 7 – 10 พ.ย. อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 

20 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 34 องศาเซลเซียส ในชวงวันที่ 11 – 13 พ.ย. มีเมฆบางสวน กับมีหมอกบาง

ในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 

องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูง

มากกวา 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เพื่อปองกันการเจ็บปวย สําหรับปริมาณการ

ระเหยของน้ําที่มีมาก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําควรดแูลสภาพน้ําใหเหมาะสมกับสัตวน้ําที่เลี้ยง รวมทั้งรักษาความสมดุล

ระหวางจํานวนสัตวน้ําที่เลี้ยงและปริมาณน้ําที่มีอยู หากปริมาณน้ํามีนอยจะทําใหสัตวน้ําอยูอยางแออัดสงผลใหสัตวน้ํา

ออนแอและเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนตนพืชดวยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

เชน ใบไม ฟางขาว และหญาแหง เปนตน เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน และ

รักษาอุณหภูมิดิน สําหรับระยะนี้เปนชวงแลง เกษตรกรควรวางแผนการใชน้ําที่เก็บกักไวใหมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมี

น้ําใชทางดานการเกษตรในชวงที่มีฝนตกนอย  

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 8 – 9 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง สวนในชวง

วันที่ 10 – 13 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 

21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด     

4-6 ชม. 

ฝงตะวันตก ในชวงวันที่ 8 – 9 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง ในชวงวันที่ 

10 – 13 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60 – 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 

15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด   

23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-80 % 

- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองกับมีฝนตกหนักบางแหง ซึ่งอาจทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําลน

ตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะดังกลาว สําหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุกทําใหดินและ

อากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรครากเนาโคนเนาใน

ไมผล โรคใบยางรวงในยางพารา และโรคราสนิมในกาแฟ เปนตน สวนพื้นที่การเกษตรที่เปนที่ลุม เกษตรกรไมควร

ปลอยใหน้ําขังในแปลงปลูกพืชและโคนตนพืชนาน เพราะจะทําใหรากพืชเนา ตนพืชตายได สวนผูที่เลี้ยงสัตวไมควร

ปลอยใหสัตวเลี้ยงอยูในที่ชื้นแฉะเปนเวลานาน เพราะจะทําใหสัตวออนแอและเปนโรคไดงาย อนึ่ง บริเวณอาวไทยและ

ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควร

เดินเรือดวยความระมัดระวัง 

AS 

2 

 



ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะ
คร่ึงแรกของสัปดาห โดยในระยะคร่ึงหลังของสัปดาหบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนไดแผเสริมลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและภาคใตตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง และ
ภาคตะวันออกในระยะปลายสัปดาห ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเชาโดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาหกับมีอากาศหนาวบางพืน้ที่สวนมากในระยะกลางและปลายสัปดาห  โดยประเทศไทย
ตอนบนยังคงมีฝนบางแหงในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห สําหรับภาคใตไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมที่พาดผานภาคใตตอนลางเกือบตลอด
สัปดาห โดยในระยะกลางและปลายสัปดาหไดพาดเขาสูหยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียและชองแคบมะละกา 
นอกจากนี้มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามันตลอดสัปดาห กับมีลมตะวันออกพัดปกคลุม
บริเวณดังกลาวในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห ทําใหภาคใตมีฝนตกตลอดสัปดาหโดยมีฝนเพิ่มข้ึนในระยะคร่ึงหลังของสัปดาหและมีฝนหนัก
ถึงหนักมากบางแหง 

ภาคเหนือ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห จากนั้นอุณหภูมิลดลงจนมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาว
หลายพื้นที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห สวนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนเล็กนอยในวันที่ 3 พ.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห สวนบริเวณเทือกเขา
และยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กนอยในวันที่ 5 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวัดขอนแกน 
มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกและวันสุดทายของสัปดาห 
สวนวันอ่ืน ๆ มีอากาศเย็นทั่วไป โดยมีฝนเล็กนอยในวันที่ 6 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากสัปดาหที่ผานมาบริเวณจังหวดั
นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะตนและปลาย
สัปดาห สวนวันอ่ืน ๆ มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 4 พ.ย. โดยมีฝนเล็กนอยรอยละ 5 
ของพื้นที่ในระยะปลายสัปดาหกับมีฝนหนักบางแหงในวันสุดทายของสัปดาห ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่สวนมากทาง
ตอนบนของภาคในระยะกลางสัปดาห โดยมีฝนรอยละ 20-45 ของพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกของสัปดาห จากนั้นมีฝนเพิ่มข้ึนรอยละ 70-90 
ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหงตลอดสัปดาหและมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในระยะคร่ึงหลังของสัปดาห นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณ
จังหวัดยะลาในวันที่ 3-4 พ.ย. จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 5 พ.ย. และจังหวัดสงขลาในวันที่ 5-6 พ.ย. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณ
จังหวัดชุมพรในวันที่ 5 พ.ย. ภาคใตฝงตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 1-4 พ.ย. โดยมีฝนมากกวารอยละ 85 
ของพื้นที่ในวันแรกและระยะคร่ึงหลังของสัปดาห สวนวันอ่ืนๆ มีฝนรอยละ 35-60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแหงเกือบตลอดสัปดาหและ
มีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 5 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 31 ต.ค. จังหวัดสตูลในวันที่ 5 พ.ย. และ
จังหวัดตรังในวันที่ 6 พ.ย.  

สัปดาหที่ผานมาภาคใตมีฝนตกหนักมากบริเวณจงัหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา นราธวิาส และสตลู สวนบริเวณจังหวดั
ที่มีฝนตกหนัก ไดแก จันทบุรี ชุมพร พทัลงุ ปตตานี ยะลา พงังา กระบี ่และตรัง  
   สําหรับบริเวณท่ีมีฝนตกหนักและฝนหนักมากท่ีสุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

ภาคตะวันออก 38.0 มม. ท่ี อ.ขลุง จ.จันทบุรี เมื่อวันท่ี 6 พ.ย. 
ภาคใต 162.0 มม. ท่ี อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธานี เมื่อวันท่ี 5 พ.ย. 

สวนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  และกรุงเทพมหานคร ไมมีรายงานฝนตกหนัก 
สําหรับบริเวณท่ีมีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

ภาคเหนือ 14.1 º ซ. ท่ี อ.อุมผาง จ.ตาก เมื่อวันท่ี 6 พ.ย. 
 (6.7 º ซ. ท่ี ก่ิวแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันท่ี 6 พ.ย.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.8 º ซ. ท่ี กกษ.นครพนม  อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันท่ี 3 พ.ย. 
 (10.0 º ซ. ท่ี อุทยานแหงชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันท่ี 3-5 พ.ย.) 
ภาคกลาง 17.5 º ซ. ท่ี ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี เมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 
  และ ท่ี อ.ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันท่ี 5 พ.ย. 
ภาคตะวันออก 15.3 º ซ. ท่ี กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 
ภาคใต 17.0 º ซ. ท่ี กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ เมื่อวันท่ี 4,5 พ.ย. 
กรุงเทพมหานคร 20.6 º ซ. ท่ี กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 

 

เกณฑปริมาณฝน                  ฝนเล็กนอย          ฝนปานกลาง                   ฝนหนัก       ฝนหนักมาก 

ปริมาณฝนที่วัดได (มม.)  0.1-10.0  10.1-35.0  35.1- 90.0     > 90.0  
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร  

 
สวนอุตุนิยมวทิยาเกษตร 
กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
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พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา
ระหวางวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2565

ฉบับที่ 133/65

1-2 เมตร  

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธฝนฟาคะนอง คลื่นลม

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ภาคกลาง ภาคตะวันออก

ภาคใต

สวนอุตุนิยมวิทยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336

1-2 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 
ภาคใต้ฝนตกหนัก อันดามัน/อ่าว
ไทย เดนิเรือด้วยความระมัดระวัง

ต่ําสุด 15-22 °ซ.
สูงสุด 30-35 °ซ.

ต่ําสุด 15-22 °ซ.
สูงสุด 30-34 °ซ.

ต่ําสุด 20-26 °ซ.
สูงสุด 30-35 °ซ.

ต่ําสุด 21-25 °ซ.
สูงสุด 31-35 °ซ.

ต่ําสุด 21-26 °ซ.
สูงสุด 28-34 °ซ.

ควร! คมุอณุหภมูใินโรงเรอืนควร! ใชน้ํ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ระวงั! โรคเชือ้รา ระวงั! คลืน่ลมแรง

1-2 เมตร  

ควร! คลมุดนิ

ไมค่วร! ใหอ้ยูใ่นทีช่ ืน้แฉะ

ระวงั! โรคเชือ้รา

ควร! วางแผนการใชน้ํ้า ควร! วางแผนการใชน้ํ้าควร! ดแูลสภาพน้ําใหเ้หมาะสม ควร! คลมุดนิ
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