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20 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน

สภาพอากาศ
21 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์ า้
22 คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา
23 คาดการณ์คลื่นซัดฝ่ัง

24 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล



HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

บันทึกความรู้
ความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลด้านมหาสมุทรอินเดียด้านตะวันออกสูงกว่าด้านตะวันตก (DMI เป็นลบ) 

ประกอบกับดัชนีลมมรสุมด้านมหาสมุทรอินเดียมีค่าสูงกว่าปกติ ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง ส่งผลให้
ในช่วงวันที่ 15-16 ก.ย. 65 ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศลาวและเวียดนามตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 
17-19 ก.ย 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ท าให้ร่องเลื่อนลงมา
พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทย

ควำมผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้ำทะเล 
วันที่ 11-17 ก.ย. 65

NINO 3.4 = -0.76
(12-18 Sep)DMI = -0.99

(12-18 Sep)

ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ 
เนื่องจากรอ่งมรสมุพาดผ่านบรเิวณภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคกลาง ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ย. 65 
และช่วงวันที่ 17-19 ก.ย. 65 ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมขัง และน ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัด
พะเยา ล าพูน ตาก ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี สุรินทร์ สมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
รวมพื้นที่ 57 อ าเภอ 106 ต าบล 280 หมู่บ้าน และมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 117,021 ครัวเรือน 

ทั้งนีจ้ากปรมิาณฝนทีต่กในช่วงวันที่ 13-19 ก.ย. 65 ท าให้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนสูงถึง 
483 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่า 2 เท่าตัวของสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนในวันที่ 17 ก.ย. 
65 สูงถึง 79.43 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ของช่วงเวลาเดียวกัน

ดัชนีลดลงอย่ำงรวดเร็ว

ดัชนีลมมรสุมมหำสมุทรอินเดีย

วันที่ 17 ก.ย. 65 มีปริมาณ
น ้าไหลลงเขื่อน 79.43 ล้าน 
ลบ ม. สูงที่สุดในรอบ 10 ปี

20 ก.ย. 65 ปริมำณน ้ำไหลลงกว๊ำนพะเยำตอ่เนื่อง จนน ้ำล้นสปิลเวย์
บริเวณประตูระบำยน ้ำสถำนีประมงน ้ำจืดพะเยำ

ปริมำณน ้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี ้ร่องมรสุมเลื ่อนพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงบริเวณประเทศ
จีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้
ประเทศไทยมีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นท่ีในช่วงต้นสัปดาห์และปลายสัปดาห์

น ้าในเขื ่อน : ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 48,389 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 68.22% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 
24,852 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื ่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก จ านวน 8 เขื ่อน ได้แก่ เขื่อน
บางพระ (96.87%) เขื่อนประแสร์ (92.22%) เขื่อนหนองปลาไหล (91.43%) เขื่อนแม่งัด (87.83%) เขื่อนแม่มอก
(87.78%) เขื่อนขุนด่านปรากาลชล (86.51%) เขื่อนกิ่วคอหมา (84.03%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (80.93%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระ ดับน ้า
ปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พระนค รศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุบลราชธานี จันทบุรี หนองบัวล าภู

สถำนกำรณป์จัจบุัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 19-25 ก.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาว
ตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย แล ะอ่าว
ไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่  19-26 ก.ย. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 24 ก.ย. 65 เวลา 10:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.35 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด เวลา 18:00 น. ในวันเดียวกัน ซ่ึงสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.29 เมตร ส่วนบริเวณ
ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 24 ก.ย. 65 เวลา 12:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.93
เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันท่ี 23 ก.ย. 65เวลา 19:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.95 เมตร 

คาดการณ์คลื่น :คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 19-25 ก.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ท่ีพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1.5-2 เมตร และทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

5

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมกระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศไทยและมีกลุ่มเมฆปกคลุม

หนาแน่นบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 17-19 ก.ย. 65

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-09-19/50/141

13 ก.ย. 65 07:00 น. 14 ก.ย. 65 07:00 น. 15 ก.ย. 65 07:00 น.

16 ก.ย. 65 07:00 น. 17 ก.ย. 65 07:00 น. 18 ก.ย. 65 07:00 น.

19 ก.ย. 65 07:00 น.
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ลักษณะกลุ่มเมฆจำกภำพถำ่ยดำวเทียม
สัปดาห์นี ้ร่องมรสุมเลื ่อนพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูง
บริเวณประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณ
ตอนกลางของประเทศไทย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าว
ไทย และประเทศไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์และมีฝนตก
หนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในช่วงต้นสัปดาห์และปลายสัปดาห์

13 ก.ย. 65 07:00 น. 14 ก.ย. 65 07:00 น. 15 ก.ย. 65 07:00 น.

16 ก.ย. 65 07:00 น. 17 ก.ย. 65 07:00 น. 18 ก.ย. 65 07:00 น.

19 ก.ย. 65 07:00 น. ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-09-19/13/22



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์กับมีกลุ่มฝนตกหนัก
เป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 12 ก.ย. 65 และช่วงปลายสัปดาห์ และภาค
ตะวันออกมีกลุ่มฝนตกหนักในช่วงปลายสัปดาห์

สถำนกำรณฝ์นจำกภำพเรดำรต์รวจอำกำศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

12 ก.ย. 65 07:00 น. 13 ก.ย. 65 07:00 น. 14 ก.ย. 65 07:00 น. 15 ก.ย. 65 07:00 น.

16 ก.ย. 65 07:00 น. 17 ก.ย. 65 07:00 น. 18 ก.ย. 65 07:00 น.
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ปริมำณฝนรำยวันจำกสถำนีตรวจอำกำศ
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ 

และมีกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่ 11-12 ก.ย. 65 และช่วงวันที่ 15-
17 ก.ย. 65 ภาคกลางมีฝนตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝน
ตกหนักในช่วงปลายสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ ่มฝนตกหนักมากในช่วงปลาย
สัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์และมีฝนตกหนัก
มากในวันที่ 12 ก.ย. 65 โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดล าปาง น่าน กาญจนบุรี ตาก 
จันทบุรี ตราด กาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-09-19/64/180

11 ก.ย. 65 07:00 น. 12 ก.ย. 65 07:00 น. 13 ก.ย. 65 07:00 น. 14 ก.ย. 65 07:00 น.

15 ก.ย. 65 07:00 น. 16 ก.ย. 65 07:00 น. 17 ก.ย. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงมี

ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนภาค
ตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดมีปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้น

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 12-18 ก.ย. 65 ประเทศไทยมีความชื้นค่อนข้างสูงตลอดทั้งสัปดาห์และมีความชื้นสูง
มากบริเวณภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 12-13 ก.ย. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นสูง
มากบริเวณตอนบนของภาคในวันที่ 12 ก.ย. 65 และตอนล่างของภาคมีความชื้นสูงมากในวันที่ 18
ก.ย. 65 ภาคตะวันออกมีความชื้นสูงเกือบทั้งสัปดาห์กับมีความชื้นลดลงเล็กน้อยในวันที่ 16 ก.ย. 
65 ส่วนภาคใต้มีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์และมีความชื้นสูงมากเป็นระยะๆ 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-09-19/9/1

12 ก.ย. 65 14:00 น. 13 ก.ย. 65 14:00 น. 14 ก.ย. 65 14:00 น. 15 ก.ย. 65 14:00 น.

16 ก.ย. 65 14:00 น. 17 ก.ย. 65 14:00 น. 18 ก.ย. 65 14:00 น.



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

วันที ่11 ก.ย. 65 วันที ่18 ก.ย. 65

11

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 18 ก.ย. 65 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความชื้นใกล้เคียงกับวันที่ 11 ก.ย. 65 และ

มีความชื้นลดลงเล็กน้อยบริเวณตอนกลางของประเทศไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 48,389 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 68.22% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็น
ปริมาณน ้าใช้การได้จริง 24,852 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้ามาก จ านวน 8 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนบางพระ (96.87%) เขื่อนประแสร์ (92.22%) เขื่อนหนองปลา
ไหล (91.43%) เขื่อนแม่งัด (87.83%) เขื่อนแม่มอก (87.78%) เขื่อนขุนด่านปรากาลชล (86.51%) 
เขื่อนกิ่วคอหมา (84.03%) และเขื่อนศรีนครินทร์ (80.93%) ทั้งนี้ยังคงมีเขื่อนที่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 
จ านวน 3 เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนน ้าพุง (47.75%) เขื ่อนบางลาง (47.17%) และเขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
(39.96%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-

-

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 19 ก.ย. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู่ 48,389 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 24,852 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากปี 2561
และปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี มี 31,707 3 ล้านลูกบาก์์เมตร มากที่สุดเป็นอันดับ 3
รองจากปี 2561 และปี 2560 เช่นกัน ส่วนปริมาณน ้าระบายน ้าสะสมตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 32,645 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
จากการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 พบว่าภาคตะวันออกและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
รองจากปี 2561 และภาคกลางมีปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 
2561 และป ี  2562 และเม ื ่อพ ิจารณาปร ิมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมต ั ้งแต ่ต ้นป ี พบว ่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมมากที่สุด ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2561 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคกลางและภาคใต้มีการระบายน ้าสะสม
มากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 19 ก.ย. 65 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

15,136 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การ 8,440 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดู
ฝนของปี 2565 จะต้องมีน ้าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ ประมาณ 12,000 ล้าน
ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพิ่มอีก 3,560 ล้านลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแม่น ้ำสำยหลัก
จากการตรวจว ัดระด ับน  ้าในแม ่น  ้าสายหลักในหนึ ่งส ัปดาห ์ท ี ่ผ ่านมา พบว ่าภาคเหน ือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้น
ตลิ่งดังนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

• แม่น ้าฝาง ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
• แม่น ้าวัง ต าบลวังพร้าว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง
• แม่น ้าวัง ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง
• แม่น ้ายม ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก
• แม่น ้ายม ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
• แม่น ้าแควน้อย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
• คลองเกรียงไกร ต าบลปากน ้าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
• แม่น ้าป่าสัก ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
• คลองบางหลวง ต าบลบางหลวงโดด อ าเภอบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองบางบาล ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองบ้านกรด ต าบลคุ้งลาน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• แม่น ้าเจ้าพระยา ต าบลบ้านรุน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา
• คลองสวนพลู  ต าบลคุ้งลาน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แม่น ้าลพบุรี ต าบลขยาย อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองสองพี่น้อง ต าบลต้นตาล อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
• แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางเลน อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
• แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

• คลองล าปลาทิว แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• คลองจระเข้ใหญ่ แขวงศรีษะจระเข้น้อย เขตบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
• แม่น ้านครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
• แม่น ้านครนายก ต าบลบางเตย อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
• แม่น ้าปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมืองอ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
• ห้วยหลวง ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
• น ้าพอง ต าบลหนองตูม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
• ล าน ้าปาว ต าบลลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
• ล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
• ล าน ้าชี ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
• แม่น ้ามูล  ต าบลเมืองคง อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
• แม่น ้ามูล ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
• แม่น ้ามูล ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
• ล าน ้าเชิญ ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
• คลองวังโตนด ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
• ล าพะเนียง ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู
• ห้วยทับทัน ต าบลหมื่นศรีอ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

16
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีอุณหภูมิประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส 
ส่วนทะเลฝ่ังอันดามันตอนบนมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส

อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล

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

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

ฝั่งอา่วไทย
12 ก.ย. 65 18:00 น. 13 ก.ย. 65 18:00 น. 14 ก.ย. 65 18:00 น. 15 ก.ย. 65 18:00 น.

16 ก.ย. 65 18:00 น. 17 ก.ย. 65 18:00 น. 18 ก.ย. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
12 ก.ย. 65 18:00 น. 13 ก.ย. 65 18:00 น. 14 ก.ย. 65 18:00 น. 15 ก.ย. 65 18:00 น.

16 ก.ย. 65 18:00 น. 17 ก.ย. 65 18:00 น. 18 ก.ย. 65 18:00 น.

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/143
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/146


สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5
เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล

18

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

ที่มา: Oceanweather, Inc.
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24

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

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอ่าวไทย
12 ก.ย. 65 18:00 น. 13 ก.ย. 65 18:00 น. 14 ก.ย. 65 18:00 น. 15 ก.ย. 65 18:00 น.

16 ก.ย. 65 18:00 น. 17 ก.ย. 65 18:00 น. 18 ก.ย. 65 18:00 น.

12 ก.ย. 65 18:00 น. 13 ก.ย. 65 18:00 น. 14 ก.ย. 65 18:00 น. 15 ก.ย. 65 18:00 น.

16 ก.ย. 65 18:00 น. 17 ก.ย. 65 18:00 น. 18 ก.ย. 65 18:00 น.

http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/24
http://www.thaiwater.net/weather/sea/sst/history/23


จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า แม่น ้าเจ้าพระยามีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์
ปกติตลอดทั้งสัปดาห์ 

น ้ำเคม็รกุ

19

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/salinity

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดฝูน ปี 2565
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผัก ไปแล้ว 16.11 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 93%

ของแผนการเพาะปลูก ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปี 15.58 ล้านไร่ คิดเป็น 93% โดยภาคกลางมีการเพาะปลูก
เกินจากแผนที่วางไว้ 328% และภาคเหนือเกินจากแผน 2% ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผัก มีการเพราะปลูก 
530,000 ไร่ คิดเป็น 94% ของแผน และมีพื้นที่เพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลางเกินจากแผน 
69% ภาคเหนือเกินจากแผน 32% และลุ่มน ้าเจ้าพระยาเกินจากแผน 7% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า
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ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านไร่



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 19-21 ก.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศ
เวียดนามตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

▪ ช่วงวันที่ 22-25 ก.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศ
เวียดนามตอนบนและภาคเหนือตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภากลาง และภาคตะวันออก ประกอบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมท ะเล
อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนั กถึง
หนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://live1.haii.or.th/wrf_image/index.php

22 ก.ย. 65

19 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 21 ก.ย. 65

23 ก.ย. 65 24 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 19-26 ก.ย. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันท่ี 24 ก.ย. 65 เวลา 10:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.35 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุด เวลา 18:00 น. ใน
วันเดียวกัน ซ่ึงสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.29 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันที่ 24 ก.ย. 65 เวลา 12:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.93 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 23 ก.ย. 
65เวลา 19:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.95 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื
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ป้อมพระจลุจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์ลืน่ซดัฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า

(องค์การมหาชน) คาดว่า ในช่วงว ันที ่  20-22 ก.ย. 65 บริเวณสถานีเกาะม ัตโพน 
จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา19:00 น. ซึ่งสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.61 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 20 ก.ย. 65 เวลา 
06:00 น. ซ ึ ่งต ่ากว ่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.63 เมตร ส่วนบริเวณสถานีระโนด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 19:00 
น. ซึ ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.17 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุด ในวันที่ 
22 ก.ย. 65 เวลา 13:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.22 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า
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กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานรีะโนด 

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



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 19-25 ก.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด

ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันจะมี
คล่ืนสูงประมาณ 1.5-2 เมตร และทะเลฝ่ังอ่าวไทยจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร
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คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ย. 65

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/v3/wrf/swan




