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ประจ ำวันที่ 12 กันยำยน 2565



สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
5 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

6 แผนที่ความกดอากาศ

7 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

10 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
11 ความชื้นผิวดิน

12 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่รายภาค
• น้้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยา

16 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

17 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

22 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

23 คาดการณ์คลื่นซัดฝ่ัง

24 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดน ้าล้นตลิ่ง น ้าท่วมฉับพลัน และ
น ้าท่วมขงัทีใ่นหลายพืน้ทีข่องจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันตลอดทั้งสัปดาห์ 
โดยมีฝนสะสมรายชั่วโมงสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เขต
ลาดกระบัง 76 มิลลิเมตร จตุจักร 65.5 มิลลิเมตร
บางซื่อ 64 มิลลิเมตร หลักสี่ 64 มิลลิเมตร และมีนบุรี 
59.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์น ้าท่วม
ฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าล้นตลิ่งที่อ าเภอแกลง 
เมืองระยอง และวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตั ้งแต่วันที่ 
7-12 ก.ย. 65 ซึ ่งสามารถวัดปริมาณฝนรายวันที่
อ าเภอเมืองระยองได้สูงถึง 143.4 มิลลิเมตร บ้านค่าย 
134 มิลลิเมตร วังจันทร์ 115.5 มิลลิเมตร และแกลง 
91.2 มิลลิเมตร และทั้งสองเหตุการณ์นี้ได้รับอิทธิพล
มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ประกอบ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ท าให้มีเกิดฝน
ตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นท่ี

3

ภาพเหตุการณ์น ้าล้นตล่ิง น ้าท่วมฉับพลัน และน ้าท่วมขัง
บริเวณอ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแลง และอ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในช่วงวันที่ 7-12 ก.ย. 65

บันทึกความรู้
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียยังคงสู งกว่าอินเดีย

ตะวันตก (DMI เป็นลบ) และความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกมีค่าต ่ากว่าปกติซึ่งเป็นสภาวะ
ลานีญา (NINO 3.4 เป็นลบ) ส่งผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง พัดน าความช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้เข้ามาสู่
ประเทศไทย ประกอบกับมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ท าให้เกิดฝนตก
ต่อเนื่องและบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เป็นสาเหตุให้เกิดน ้าล้นตลิ่ง น ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และ น ้าท่วมขังในหลาย
พื้นที่

ดัชนีลมมหาสมทุรอนิเดีย

ดัชนีเพิ่มสงูขึน้
และสงูกวา่ปกติ

ในช่วงวนัที่ 5-12ก.ย. 65

ภาพความผิดปกตขิองอณุหภมูผิวิน า้ทะเล

NINO 3.4 = -0.76
(5-11 Sep 2022)

DMI = -0.79
(5-11 Sep 2022)

แผนทีอ่ากาศ

ภาพเหตุการณ์น ้าท่วมฉับพลันและน ้าท่วมขัง
ในหลายพื้นท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 6-12 ก.ย. 65

วันท่ี 6 ก.ย. 56



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต า่บริเวณทะเลจีนใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ หลังจากนั้นร่องมรสุม
อ่อนก าลังลงและเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมี
ฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง ภาคใต้

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 46,457 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 65.50% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 22,920 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีเขื ่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก 6 เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนบางพระ (95.01%) เขื ่อนกิ่วคอหมา 
(92.88%) เขื่อนหนองปลาไหล (91.57%) เขื่อนประแสร์ (88.69%) เขื่อนแม่งัด (82.96%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (80.49%) 
และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนบางลาง (48.25%) เขื่อนน ้าพุง (47.58%) และเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ (35.10%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง
มีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้า น้อยถึงระดับน ้า
ปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งในหลายพื้นที่

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 12-14 ก.ย. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผล
ให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนในช่วงวันที ่  15-18 ก.ย. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื ่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 12-18 ก.ย. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 20.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.05 เมตร และน ้าลงต ่าสุดในวันเดียวกัน
ของเวลา 14.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.35 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าขึ ้นสูงสุดในวันที่ 
12 ก.ย. 65 เวลา 19.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.11 เมตร และลงต ่าสูงสุดในวันเดียวกันของเวลา 13.00 น. 
ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.47 เมตร

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 12-18 ก.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันตอนบน
จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ และทะเลฝั่ง
อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นกลุ่มเมฆปก
คลุมหนาแน่นกระจุกตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศในช่วงปลายสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-09-05/50/141

6 ก.ย. 65 07:00 น. 7 ก.ย. 65 07:00 น. 8 ก.ย. 65 07:00 น.

9 ก.ย. 65 07:00 น. 10 ก.ย. 65 07:00 น. 11 ก.ย. 65 07:00 น.

12 ก.ย. 65 07:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-09-05/13/22

6 ก.ย. 65 07:00 น. 7 ก.ย. 65 07:00 น. 8 ก.ย. 65 07:00 น.

9 ก.ย. 65 07:00 น. 10 ก.ย. 65 07:00 น. 11 ก.ย. 65 07:00 น.

12 ก.ย. 65 01:00 น.

สัปดาห์นี ้ร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลจีน
ใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลั งแรง 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนื อ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ หลังจากนั้นร่องมรสุมอ่อนก าลังลง
และเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื ่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักกระจุกตัวในบริเวณภาคเหนือด้านฝั่งตะวันตก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง รวมไปถึงกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ส่วนภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกตรวจพบกลุ่มฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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5 ก.ย. 65 07:00 น. 6 ก.ย. 65 07:00 น. 7 ก.ย. 65 07:00 น. 8 ก.ย. 65 07:00 น.

9 ก.ย. 65 07:00 น. 10 ก.ย. 65 07:00 น. 11 ก.ย. 65 07:00 น.

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://live1.hii.or.th/product/latest/radar/daily_radar_th.html

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-06-27/64/180

5 ก.ย. 65 07:00 น. 6 ก.ย. 65 07:00 น. 7 ก.ย. 65 07:00 น. 8 ก.ย. 65 07:00 น.

9 ก.ย. 65 07:00 น. 10 ก.ย. 65 07:00 น. 11 ก.ย. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในบางพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งวัดปริมาณฝน
ตกหนักมากสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 248.3 มิลลิเมตร เชียงใหม่ 234.4 มิลลิเมตร 
จันทบุรี 204 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานคร 178 มิลลิเมตร ร้อยเอ็ด 166.8 มิลลิเมตร ปทุมธานี 
157.6 มิลลิเมตร อุบลราชธานี 148.4 มิลลิเมตร เชียงราย 144.5 มิลลิเมตร ระยอง 143.4
มิลลิเมตร และหนองบัวล าภู 128 มิลลิเมตร ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ กับมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนราธิวาส 130 มิลลิเมตร และนครศรีธรรมราช 105.2
มิลลิเมตร



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ประเทศตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเพื่อขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่
ผ่านมา ส่วนบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกมีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงมีฝนตกหนักใน
หลายพื้นที่

สัปดาหน์ี้สัปดาหท์ีแ่ลว้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 5-11 ก.ย. 65 พบว่า ประเทศไทยมีความชื้นค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยบริเวณ
ภาคเหนือมีความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 5 ก.ย. และ 10-11 ก.ย. 65 ส่วนบริเวณภาคตะวันออกมี
ความชื้นสูงในช่วงวันที่ 7-8 ก.ย. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตกมีความชื้นสูงในวันที่ 
9-10 ก.ย. 65 และภาคใต้ตอนบนมีความชื้นสูงมากในวันที่ 6-7 ก.ย. 65

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2021-06-27/9/1

5 ก.ย. 65 14:00 น. 6 ก.ย. 65 14:00 น. 7 ก.ย. 65 14:00 น. 8 ก.ย. 65 14:00 น.

9 ก.ย. 65 14:00 น. 10 ก.ย. 65 14:00 น. 11 ก.ย. 65 14:00 น.



วันที่ 4 ก.ย. 65 ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีความชื้นผิวดิน
เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 ส.ค. 65 ส่วนบริเวณภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออกและจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมไปถึงภาคใต้ตอนบนมีความชื้นลดลงจากวันดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: USDA (United States Department of Agriculture)
ที่มา: https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/imageview.aspx?regionid=seasia

วันที ่28 ส.ค. 65 วันที ่4 ก.ย. 65



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 46,457 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 65.50% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 22,920
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก 6 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนบางพระ (95.01%) 
เขื่อนกิ่วคอหมา (92.88%) เขื่อนหนองปลาไหล (91.57%) เขื่อนประแสร์ (88.69%) เขื่อนแม่งัด (82.96%) และ
เขื่อนศรีนครินทร์ (80.49%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนบางลาง 
(48.25%) เขื่อนน ้าพุง (47.58%) และเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ (35.10%)

-

-



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 12 ก.ย. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 46,457 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การได้จริง 22,920 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การ
มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ ปี 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้า
ไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 28,488 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561
และ ปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 31,441 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับ
ที่ 2 รองจากปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 12 ก.ย. 65 พบว่า ปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ภาคเหนือมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 
ส่วนภาคใต้น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคกลางและภาคใต้
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ปี 2561

14

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 12 ก.ย. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 14,035 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การ 7,339 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งและ
ช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 จะต้องมีน ้าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ 
ประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพ่ิมอีก 4,661 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้า มาก 
ภาคเหนือมีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่ง บริเวณดังต่อไปนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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• แม่น ้าลาว ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
• แม่น ้าขาน ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
• แม่น ้าปิง ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
• แม่น ้ายม ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก
• แม่น ้ายม ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
• คลองเกรียงไกร ต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
• แม่น ้าป่าสัก ต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
• คลองบางหลวง ต าบลบางหลวงโดด อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองบางบาล ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แม่น ้าเจ้าพระยา ต าบลบ้านรุน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองสวนพลู ต าบลคุ้งลาน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองลาดพร้าว แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• คลองล าปลาทิว แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• คลองจระเข้ใหญ่ แขวงศรีษะจระเข้น้อย เขตบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
• คลองสองพ่ีน้อง ต าบลต้นตาล อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
• แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางเลน อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
• แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

• แม่น ้าเลย ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
• ห้วยโมง ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู
• ห้วยหลวง ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
• ล าน ้าเชิญ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
• น ้าพอง ต าบลหนองตูม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
• ล าน ้าปาว ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
• ล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
• ล าน ้าชี ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
• ล าน ้าชี ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
• แม่น ้ามูล ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
• ห้วยทับทัน ต าบลหมื่นศรี อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
• แม่น ้ามูล ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
• แม่น ้ามูล ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
• แม่น ้านครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
• แม่น ้านครนายก ต าบลบางเตย อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
• คลองวังโตนด ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นทะเล
อ่าวไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ช่วงปลายสัปดาห์ และทะเลอันดามันมีอุณหภูมิ 
26-28 องศาเซลเซียส

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146

ฝั่งอา่วไทย
5 ก.ย. 65 18:00 น. 6 ก.ย. 65 18:00 น. 7 ก.ย. 65 18:00 น. 8 ก.ย. 65 18:00 น.

9 ก.ย. 65 18:00 น. 10 ก.ย. 65 18:00 น. 11 ก.ย. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
5 ก.ย. 65 18:00 น. 6 ก.ย. 65 18:00 น. 7 ก.ย. 65 18:00 น. 8 ก.ย. 65 18:00 น.

9 ก.ย. 65 18:00 น. 10 ก.ย. 65 18:00 น. 11 ก.ย. 65 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1-2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
6 ก.ย. 65 06:00 น. 7 ก.ย. 65 06:00 น. 8 ก.ย. 65 06:00 น. 9 ก.ย. 65 06:00 น.

10 ก.ย. 65 06:00 น. 18 ก.ย. 65 06:00 น. 19 ก.ย. 65 06:00 น.

6 ก.ย. 65 06:00 น. 7 ก.ย. 65 06:00 น. 8 ก.ย. 65 06:00 น. 9 ก.ย. 65 06:00 น.

10 ก.ย. 65 06:00 น. 11 ก.ย. 65 06:00 น. 12 ก.ย. 65 06:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแลมีค่าความ เค็มอยู่ใน
เกณฑ์ปกตติลอดทั้งสัปดาห์

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)

ที่มา: การประปานครหลวง
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://rwc.mwa.co.th/page/graph/



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผักไปแล้วทั้งหมด 16.10 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
93% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 15.57 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
93%  โดยภาคกลางมีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าแผนที่วางไว้ถึง 4 เท่าตัว (428%) และภาคเหนือ
มากกว่าแผนที่วางไว้ 2% ส่วนพื้นที่ที ่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากกว่าแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลาง
มากกว่าแผนที่วางไว้ 65% ภาคเหนือมากกว่าแผนที่วางไว้ 32% และบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 6%

สถานการณ์น ้า
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ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 7 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านไร่

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เก่ียว (ล้านไร่)

เหนือ 2.39 2.43 102 0.48 0.04 0.05 132 0.01 2.43 2.48 102 0.49

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.53 3.41 97 0.03 0.02 60 0.000 3.56 3.42 96 0.00

กลาง 0.01 0.05 428 0.01 0.01 0.02 165 0.00 0.03 0.07 295 0.01

ตะวันออก 0.95 0.93 99 0.22 0.03 0.03 78 0.000 0.98 0.96 98 0.22

ตะวันตก 1.29 1.23 96 0.001 0.28 0.24 86 0.01 1.57 1.48 94 0.01

ใต้ 0.61 0.11 18 0.000 0.02 0.01 64 0.00 0.63 0.12 19 0.00

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 8.05 7.40 92 3.49 0.15 0.16 106 0.06 8.19 7.56 92 3.55

ท้ังประเทศ 16.83 15.57 93 4.20 0.56 0.53 94 0.07 17.39 16.10 93 4.27

ภาค
ข้าวนาปี พืชไร่-พืชผัก รวม



▪ ช่วงวันที่ 12-14 ก.ย. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนื อ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง

▪ ช่วงวันที่ 15-18 ก.ย. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่ งผลให้
ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

21

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/wrf/history

15 ก.ย. 65

12 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 14 ก.ย. 65

16 ก.ย. 65 17 ก.ย. 65 18 ก.ย. 65



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 12-18 ก.ย. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 20.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.05 เมตร และน ้าลง
ต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 14.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.35 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระ
จุลจอมเกล้าน ้าข้ึนสูงสุดในวันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 19.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.11 เมตร 
และลงต ่าสูงสุดในวันเดียวกันของเวลา 13.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.47 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที่ 12-14 ก.ย. 65 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเล
สุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 00.00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.59 เมตร 
และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 08.00 น. ซึ ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.34 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลามีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 22.00 น.
ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.43 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันเดียวกันของเวลา 
15.00-16.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.39 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า
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หมายเหต:ุ ระดับน ้าทะเลสุทธิ คือ ระดับน ้าท่ีรวมอิทธิพลของระดับน ้าข้ึนน ้าลง คลื่นซัดฝั่ง และคลื่นยกตัว
ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานสีงขลา

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน



คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 12-18 ก.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และทะเลอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเล
ฝั่งอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นคลื่นสูงมากกว่า 
2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ และทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 12-18 ก.ย. 65

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/forecast/swan/history
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