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พยากรณ อากาศ เ พ่ื อการ เกษตร  7  วันข า งหน า  

ระหวางวันท่ี 11 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ออกประกาศวันศุกรท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

      
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในชวงวันที่ 11-12 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลัง

ออนลง ทําใหประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเชาแตยังคงมีอากาศเย็น ประกอบกับมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ในขณะที่รองมรสุมจะพาดผานตอนลางของภาคใต ทํา

ใหภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง สวนในชวงวันที่ 13-17 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทะเล

จีนใต สงผลทําใหมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดนําความชื้นจากทะเลเขามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหบริเวณดังกลาว

จะมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึน สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน ประกอบ

กับรองมรสุมจะเลื่อนข้ึนมาพาดผานบริเวณภาคใตตอนบน และหยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนลงสูชองแคบมะ

ละกาและทะเลอันดามัน ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคใตตอนบนมีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง 

คําเตือน ชวงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดชวง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันการ

เจ็บปวย สําหรับภาคใตจะมีฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวัง

อันตรายและปองกันความเสียหายจากสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก 

 

คําแนะนําสําหรับการเกษตร 

ภาค พยากรณอากาศเพื่อการเกษตร 7 วันขางหนา และผลกระทบตอพืช/สัตว 

เหนือ ในชวงวันที่ 11-13 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเชา โดยอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 16-22 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. บริเวณยอดดอย

อากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ําคางแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 6-14 องศาเซลเซียส สวนในชวงวันที่ 14-17 พ.ย.  

อากาศเย็นในตอนเชา โดยมีฝนฟาคะนองรอยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-

35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./

ชม.  ความชื้นสัมพัทธ 70-80 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเชาและมีฝนฟาคะนองบางแหง เกษตรกรไมควรตากผลผลิตทางการเกษตรไวกลางแจง

ในชวงวันที่ 14-17 พ.ย. เพราะอาจทําใหเปยกชื้นเสียหาย รวมทั้งควรเก็บกักน้ําไวใชทางดานการเกษตรในชวงที่มีฝนตก 

ตะวันออก 

เฉียงเหนอื 

ในชวงวันที่  11-12 พ.ย. อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา และอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-3 องศาเซลเซียส ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 12-16 องศาเซลเซียส สวน

ในชวงวันที่ 13-17 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิ

ต่ําสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 

ชม. 

- ในชวงนี้จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเชา ผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยาใหเปลี่ยนแปลง

รวดเร็ว เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอและเปนโรคไดงาย และเตรียมจัดทําแผงกําบังลมหนาวแกสัตวเลี้ยง 

สําหรับระยะนี้อยูในชวงแลงปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย เกษตรกรควรใชน้ําทางดานการเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 

 

กลาง ในชวงวันที่ 11-12 พ.ย. มีเมฆบางสวนกับมีฝนเล็กนอยบางแหง โดยอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. สวนในชวงวันที่ 13-17 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ 

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ําสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส   

ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเชา ผูที่เลี้ยงสัตวน้ําควรใหปริมาณอาหารอยางเหมาะสม เนื่องจากในชวงอากาศเย็นสัตว

น้ํากินอาหารไดนอย อาหารที่เหลือจะทําใหน้ําเนาเสีย สําหรับเกษตรกรที่อยูนอกเขตชลประทานหากตองการปลูกพืชรอบ

ใหมควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นและใชน้ํานอย เนื่องจากระยะนี้อยูในชวงแลง 

ตะวันออก ในชวงวันที่ 11-12 พ.ย. มีเมฆบางสวนกับมีฝนเล็กนอยบางแหง โดยอุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร สวน

ในชวงวันที่ 13-17 พ.ย. มฝีนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที ่อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-

35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หางฝงคลื่นสูงมากกวา 

1 เมตร  ความชื้นสัมพัทธ 65-75 %  ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

- ในชวงนี้จะมีฝนฟาคะนองบางแหง เกษตรกรควรระวังและปองกันการระบาดของศัตรูพืชจําพวกหนอน เชน หนอนกระทู

ผักและหนอนมวนใบในถ่ัวเขียว หนอนหนาแมวในปาลม เปนตน นอกจากนี้ควรทําสวนใหโปรง อากาศถายเทไดสะดวก 

เพื่อลดความชื้นสะสม ปองกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ใต ฝงตะวันออก ในชวงวันที่ 11-13 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง

สวนมากทางตอนลางของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มี

ฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในชวงวันที่ 14-17 พ.ย. มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตก

หนักถึงหนักมากบางแหงสวนมากทางตอนบนของภาค ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 

เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 

องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 80-90 %  ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม. 

ฝงตะวันตก มีฝนฟาคะนองรอยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดชวง และมีฝนตกหนักบางแหง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-

30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟาคะนองคลื่นสูงมากกวา 1 เมตร อุณหภูมิต่ําสุด 23-26 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ 75-85 % 

- ระยะนี้จะมีฝนฟาคะนองตลอดชวงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง เกษตรกรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่

การเกษตรเพื่อไมใหน้ําทวมขัง สําหรับผูเลี้ยงสัตวน้ําในบอเลี้ยงไมควรปลอยใหน้ําฝนที่ตกบนดินไหลลงบอ เพราะจะทํา

ใหสภาพน้ําเปลี่ยน สัตวน้ําปรับตัวไมทันจนออนแอและเปนโรคไดงาย หลังจากฝนตกควรเปดเคร่ืองตีน้ํา เพื่อปองกัน

น้ําแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา และในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกติดตอกันทําใหดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควร

ระวังและปองกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร ไมผล และพืชผัก 

RR 

ลักษณะอากาศในชวง 7 วันที่ผานมา 

 ระหวางวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดชวง ประกอบกับมีลม

ตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกในวันที่ 5-7 พ.ย. ลักษณะดังกลาวทําให

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเชาโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปตลอดชวงกับมีอากาศ

หนาวบางพื้นที่ โดยประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแหงในวันที่ 5-7 พ.ย. สําหรับภาคใตไดรับอิทธิพลจากรองมรสุมที่พาดผานภาคใตตอนลาง

เขาสูหยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียและชองแคบมะละกาในระยะตนชวง จากนั้นไดพาดเขาสูหยอมความกดอากาศต่ํา
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ที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนลางในระยะกลางชวง นอกจากนี้มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอาวไทย 

ภาคใต และทะเลอันดามันตลอดชวง ทําใหภาคใตมีฝนตกตลอดชวงโดยเฉพาะทางฝงตะวันออกของภาคและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหง 

 ภาคเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ตลอดชวง สวนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 

นอกจากนี้มีรายงานน้ําคางแข็งบริเวณจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 7, 8 และ 10 พ.ย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศ

หนาวบางพื้นที่ตลอดชวง สวนบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กนอยในวันที่ 5 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่อง

จากชวงที่ผานมาบริเวณจังหวัดขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี นอกจากนี้มีรายงานน้ําคางแข็งบริเวณ

จังหวัดเลยในวันที่ 10 พ.ย. ภาคกลาง มีอากาศเย็นทั่วไปในระยะตนและวันสุดทายของชวง สวนวันอ่ืนๆ มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝน

เล็กนอยรอยละ 5 ของพื้นที่ในวันที่ 6-7 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมตอเนื่องจากชวงที่ผานมาบริเวณจังหวัดนครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี 

อางทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะตนและคร่ึงหลังของชวง กับมีอากาศหนาวบาง

พื้นที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราในวันแรกของชวง โดยมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางรอยละ 5-15 ของพื้นที่ในวันที่ 5-7 พ.ย. กับมีฝนหนักบางแหง 

ภาคใตฝงตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะตนและปลายชวง โดยมีฝนรอยละ 65-90 ของพื้นที่ในระยะคร่ึง

แรกและวันสุดทายของชวง สวนวันอ่ืน ๆ มีฝนรอยละ 35-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแหงตลอดชวงโดยเฉพาะวันสุดทายของ

ชวงมีฝนหนักถึงหนักมากหลายแหงนอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดยะลาในวันที่ 4 พ.ย. จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 5 พ.ย. และ

จังหวัดสงขลาในวันที่ 5-6 พ.ย. กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 5 พ.ย. และจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 6 พ.ย. ภาคใต

ฝงตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองในวันแรกและระยะปลายชวง โดยมีฝนรอยละ 65-90 ของพื้นที่ในระยะคร่ึงแรกและ

วันสุดทายของชวง สวนวันอ่ืน ๆ มีฝนรอยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแหงในระยะตนและกลางชวงและมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 

5 พ.ย. นอกจากนี้มีรายงานน้ําทวมบริเวณจังหวัดสตูลในวันที่ 5 พ.ย. และจังหวัดตรังในวันที่ 6 พ.ย. 

 ในชวงนี้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา นราธิวาส และสตูล สวนบริเวณจังหวัด

ที่มีฝนตกหนัก ไดแก จันทบุรี ตราด ชุมพร พัทลุง ปตตานี พังงา กระบี่ และตรัง  

สําหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักและหนักมากที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคตะวันออก 45.0 มม. ท่ี อ.แหลมงอบ จ.ตราด เมื่อวันท่ี 7 พ.ย. 

ภาคใต 175.0 มม. ท่ี อ.แวง จ.นราธิวาส เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ไมมีรายงานฝนตกหนักและหนักมาก    

สําหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดตามภาคตางๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
ภาคเหนือ 13.5 º ซ. ท่ี อ.อุมผาง จ.ตาก เมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 

 (3.5 º ซ. ท่ี ก่ิวแมปาน ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เมื่อวันท่ี 10 พ.ย.) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.5 º ซ. ท่ี กกษ.นครพนม  อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 

 (10.0 º ซ. ท่ี อุทยานแหงชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันท่ี 4,5 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. 
หมายเหต ุ
เกณฑปริมาณฝน ฝนเล็กนอย  ฝนปานกลาง  ฝนหนัก  ฝนหนักมาก 
ปริมาณฝนที่วัดได (มิลลิเมตร)  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 ต่ํากกวา 8.0  
กกษ. หมายถึง กลุมงานอากาศเกษตร  
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ฉบับที่

135/2565

พยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันท่ี 11 – 17 พฤศจิกายน 2565

ภาคเหนือ
ความชืน้สัมพัทธ ์70-80% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.

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

ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

ภาคใต้
ความชืน้สัมพัทธ ์75-85% : ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม. 

31-34
17-23

30-35
16-24

31-35
23-26

32-35
22-25

28-34
21-26

ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภมูิลักษณะอากาศ คลื่นลม
ส่วนอุตนุยิมวทิยาเกษตร

02-399-2387 ; 02-366-9336 **********************************************

ความชืน้สัมพัทธ ์65-75% : ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม. 

~1 ม.
1-2 ม.

ควร ! ทาํทางระบายนํา้
ออกจากพืน้ทีก่ารเกษตร

ไม่ควร ! ใหน้ํา้ฝน
ตกบนดนิไหลลงบ่อ

ควร ! ควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน

อย่าใหเ้ปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ควร ! ใหอ้าหารสัตวน์ํา้อย่างเหมาะสม
(ช่วงอากาศเยน็สัตวน์ํา้กนิอาหารได้น้อย)

ระวัง ! โรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้ราในพชืไร่ ไม้ผล และพชืผัก

ไม่ควร ! ตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้ง

14-17 พ.ย.
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