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พยากร ณ์อากาศ เพื่ อการ เกษตร  7  วั นข้ า งหน้ า  

ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันพุธที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ  ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังปานกลางปกคลมุประเทศไทย
ตอนบน ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคตะวันออก ส าหรับร่องมรสุม
ยังคงพาดผา่นบริเวณภาคใต้ตอนลา่ง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังอ่อนลง ท าให้
ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 11–15 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังปาน
กลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีก าลังอ่อนลง ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลจีนใต้ ภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ท าให้ประเทศ
ไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ส าหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความ
กดอากาศต่ าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดา
มันจะมีก าลังแรงขึ้น         
ค าเตือน  ในช่วงวันที่ 11-15 พ.ย.65 ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากได้    

 ค าแนะน าส าหรับการเกษตร 
ภาค พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบตอ่พืช/สัตว์ 
เหนือ ในช่วงวันที่ 9–11 พ.ย.65 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ าสุด 16–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–34 

องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 6-14 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 12–15 พ.ย.
65 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส  และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–20 ของพื้นที่ ในช่วง
วันที่ 13-15 พ.ย.65 ส่วนมากทางตอนล่างของภาค  อุณหภูมิต่ าสุด 18–24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–35 องศา
เซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./
ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 12-15 พ.ย. อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศา แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนได้ในบางพื้นที่ 
เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว เกษตรกร
ไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ รวมทั้งควรระวังการระบาดของ
ศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆไว้ด้วย นอกจากนี้เกษตรกรควรกักเก็บน้ าเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ าใช้
ทางการเกษตรในช่วงแล้ง 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ในช่วงวันที่ 9-0 พ.ย.65 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ าสุด 15–21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
30–33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 10-14 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 11–15 พ.ย.65 อากาศ
เย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10–30 ของพื้นที่ 
ในช่วงวันที่ 13-15 พ.ย. 65 ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ าสุด 17–22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–34 
องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ าสุด 12-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
10–20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม. 

- ในช่วงวันที่ 10-15 พ.ย. อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศา แต่ยังมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนได้ใน
บางพื้นที่ส่วนทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับเกษตรกรที่เก็บ
เก่ียวผลผลิตมาแล้วไม่ควรตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งข้ามคืน เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ ส่วนเกษตรกร
ที่เลี้ยงสัตว์ปีก ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรืองอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน 
อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรควรกักเก็บน้ าเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ าใช้ทางการเกษตรในช่วงแล้ง 
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กลาง ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย.65 อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 

21–24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 11–15 พ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–30 
ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ าสุด 22–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32–35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 
10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. 
- ในช่วงวันที่ 11-15 พ.ย. จะมีฝนได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทาง
การเกษตร โดยหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกชื้นเสียหายได้ นอกจากนี้ควรระวังการระบาด
ศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล พืชผักไว้ด้วย  

ตะวันออก ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ย. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝน
เล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด 20–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30–34 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 11–15 พ.ย. 
65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ าสุด 23–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31–35 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15–30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร 
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 5-7 ชม. 
- ในช่วงวันที่ 11-15 พ.ย. จะมีฝนได้ในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจ าพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล 
และพืชผักไว้ด้วย ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อเลี้ยง ควรเปิดเครื่องตีน้ าหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันน้ าแยกชั้น 
และเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ า 

ใต ้ ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 9–10 พ.ย.65  มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วง
วันที่ 11–15 พ.ย.65 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 
21–25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28–34 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %   ความยาวนานแสงแดด 
4-7 ชม. 
ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 9–10 พ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 11–15 พ.ย. 65 มีฝน
ฟ้าคะนองร้อยละ 60–70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น
สูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ าสุด 23–26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 28–33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.  
- ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความ
เสียหายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากได้ ส าหรับพื้นที่
การเกษตรที่มีฝนตกติดต่อกัน ท าให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักไว้ด้วย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อเลี้ยง ควรเปิดเครื่องตีน้ า หลังจากฝนตก 
เพื่อป้องกันน้ าแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ า 

PK 
 
ลักษณะอากาศใน 7 วันที่ผ่านมา  
 ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2565 มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส 
และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ จันทบุรี ตราด ชุมพร พัทลุง ปัตตานี ยะลา พังงา และตรัง  
 

ส าหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคตะวันออก 45.0 มม. ที่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 
ภาคใต้ 162.0 มม. ที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 
หมายเหตุ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก    
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ส าหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
ภาคเหนือ 14.0 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 
 (5.5 º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.8 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม  อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 
 (10.0 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 3,5 พ.ย.) 
ภาคกลาง 17.5 º ซ. ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 
  และ ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 
ภาคตะวันออก 15.3 º ซ. ที่ กกษ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 
ภาคใต้ 17.0 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์ เมื่อวันที่ 4,5 พ.ย. 
กรุงเทพมหานคร 20.6 º ซ. ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 

   

หมายเหต ุ
เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก  ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)  0.1-10.0   10.1-35.0 35.1- 90.0      มากกวา่ 90.0  
เกณฑ์อากาศหนาว  อากาศเย็น อากาศหนาว อากาศหนาวจัด  
อุณหภูมิอากาศ(องศาเซลเซียส)  16.0-22.9   8.0-15.9 ต่ ากกว่า 8.0  
สอต. หมายถึง สถานีอุตุนยิมวิทยา, กกษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร 

 

    ส่วนอุตุนิยมวทิยาเกษตร กองพฒันาอุตนุิยมวิทยา 

     กรมอุตุนิยมวิทยา 



ฉบับที่ 134/65

1-2 ม.

ภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้

ประมาณ 1 ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**********************************************

ระหว่างวันท่ี 9 – 15 พฤศจิกายน 2565

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387 ; 02-366-9336

อุณหภมูิ ความยาวนานแสงแดด คลื่น

ระวัง อันตรายจากฝนตกหนัก

40-70 %

40-70 %

ฝน

[21-26 / 28-34]        4-7 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์80-90% 

ไม่ตากผลผลิตไว้กลางแจ้งข้ามคืน ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเปิดเคร่ืองตีน ้า หลังฝนตก

อากาศเปลี่ยน ดูแลสุขภาพ อากาศเปลี่ยน ดูแลสุขภาพ

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระวัง ศัตรูพืชจ าพวกหนอน

ไม่ตากผลผลิตไว้กลางแจ้งข้ามคืน

ประมาณ 1 ม. 

ควบคุมอุณหภมูใินโรงเรือน

ระวัง ศัตรูพืชจ าพวกหนอน

30-35 C

16-24 C

10-20% ของพ้ืนที่ 6-8 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% 10-30% ของพ้ืนที่ 6-8 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% 

30-34 C

15-22 C

30-35 C

20-26 C

31-35 C

21-25 C

20-30% ของพ้ืนที ่   5-7 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% 20-30% ของพ้ืนที่   5-7 ชม. ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% 




