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ประจ ำวันที่ 26 กันยำยน 2565



สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
4 สถานการณ์พายุ

5 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

6 แผนที่ความกดอากาศ

7 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

10 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
11 ความชื้นผิวดิน

12 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่รายภาค
• น้้าในเขื่อนพ้ืนท่ีลุ่มน้้าเจ้าพระยา

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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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี ้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศ
เวียดนามตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ท าให้ร ่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่า วไทย
มีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื ่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเห นือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 50,077 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 70.60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 26,540 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) เพียงเขื่อนเดียว คือ เขื่อน
แม่มอก (109.93%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนน ้าพุง (49.64%) เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ (48.28%) และเขื่อนบางลาง (46.72%) 

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

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณฝ์น : ช่วงวันที่ 26-28 ก.ย. 65 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลัง
ปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมกระโชกแรงได้ในบางแห่งบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส่วนในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 2 ต.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 26 ก.ย. - 2 ต.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 20.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.98 เมตร และน ้าลงต ่าสุดใน
วันที่ 2 ต.ค. 65 เวลา 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดใน
วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 18.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.98 เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 2 ต.ค. 65 เวลา 03.00
น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.51 เมตร

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 26 ก.ย. - 1 ต.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก าลังปานกลางในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่ งอันดามันจะมี
คลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร และทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มี
ก าลังแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร

3



ที่มา: University College London 
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

พายุ “โนรู” (NORU) ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิก หลังจากนั้นในวันที่ 23 ก.ย. 65 ได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริ เวณมหาสมุทร
แปซิฟิก และทวีก าลังขึ ้นอีกครั้งเป็นพายุโซนร้อนก าลังแรง “โนรู” โดยได้เคลื่อนตัวไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ พร้อมทั้งทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ในวันที่ 24 ก.ย. 65 บริเวณด้าน
ตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ และเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วง
วันที่ 25-26 ก.ย. 65 โดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 
กันยายน 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทย จะมีก าลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมี
ฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงในช่วงวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางที่มีกลุ่มเมฆหนาแน่นกระจุกตั วอยู่
ในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นกระจุกตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศในช่วง
ปลายสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-09-26/50/141

20 ก.ย. 65 00:00 น. 21 ก.ย. 65 00:00 น. 22 ก.ย. 65 00:00 น.

23 ก.ย. 65 00:00 น. 24 ก.ย. 65 00:00 น. 25 ก.ย. 65 00:00 น.

26 ก.ย. 65 00:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-09-26/13/22

20 ก.ย. 65 07:00 น. 21 ก.ย. 65 07:00 น. 22 ก.ย. 65 07:00 น.

23 ก.ย. 65 07:00 น. 24 ก.ย. 65 07:00 น. 25 ก.ย. 65 07:00 น.

26 ก.ย. 65 01:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศ
เวียดนามตอนบนในช่วงต้นสัปดาห์ ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาค
กลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
กลาง และภาคใต้



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักกระจุกตัวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 19-21 ก.ย. 65 หลังจากนั้นตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักถงึหนัก
มากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง รวมไปถึง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 22-25 ก.ย. 65 ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนบนตรวจพบกลุ่ม
ฝนตกปานกลางถึงหนักในช่วงปลายสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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19 ก.ย. 65 07:00 น. 20 ก.ย. 65 07:00 น. 21 ก.ย. 65 07:00 น. 22 ก.ย. 65 07:00 น.

23 ก.ย. 65 07:00 น. 24 ก.ย. 65 07:00 น. 25 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

19 ก.ย. 65 07:00 น. 20 ก.ย. 65 07:00 น. 21 ก.ย. 65 07:00 น. 22 ก.ย. 65 07:00 น.

23 ก.ย. 65 07:00 น. 24 ก.ย. 65 07:00 น. 25 ก.ย. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในบางพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งวัดปริมาณฝน
ตกหนักมากสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 206 มิลลิเมตร ขอนแก่น 172 มิลลิเมตร 
มุกดาหาร 163 มิลลิเมตร เพชรบูรณ์ 141 มิลลิเมตร ปราจีนบุรี 141 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานคร 
133 มิลลิเมตร ตาก 127 มิลลิเมตร ระยอง 119 มิลลิเมตร เลย 113 มิลลิเมตร และสุรินทร์ 103
มิลลิเมตร



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักถึงหนักมากเพิ่มมากขึ้น
จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงมีฝนตกหนักใน
หลายพื้นที่

สัปดาหน์ี้สัปดาหท์ีแ่ลว้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ย. 65 พบว่า ประเทศไทยมีความชื ้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ ่งความชื ้น
ค่อนข้างสูงในช่วงต้นสัปดาห์ และค่อยๆ เพิ่มสูงขึ ้นจนถึงปลายสัปดาห์ โดยเฉพาะบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่างที่มีความชื้นสูงมาก ในช่วง
วันที่ 23-25 ก.ย. 65

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

19 ก.ย. 65 14:00 น. 20 ก.ย. 65 14:00 น. 21 ก.ย. 65 14:00 น. 22 ก.ย. 65 14:00 น.

23 ก.ย. 65 14:00 น. 24 ก.ย. 65 14:00 น. 25 ก.ย. 65 14:00 น.



วันที่ 18 ก.ย. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้มีความชื้นผิวดิน
ลดลงจากวันที่ 11 ก.ย. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

11

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

12

ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 50,077 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 70.60% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 26,540
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) 
เพียงเข่ือนเดียว คือ เขื่อนแม่มอก (109.93%) และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 3 เขื่อน ได้แก่ 
เขื่อนน ้าพุง (49.64%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (48.28%) และเขื่อนบางลาง (46.72%) 

-



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 26 ก.ย. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 50,077 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การได้จริง 26,540 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การ
มากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561 และ ปี 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้า
ไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 34,496 ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากปี 2561
และ ปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 33,666 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากเป็นอันดับ
ที่ 2 รองจากปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 26 ก.ย. 65 พบว่า ปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ภาคเหนือมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 
ส่วนภาคกลางภาคใต้น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2563 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแตต่น้
ปี พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2561 ภาค
ตะวันออกและภาคใต้มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคกลาง
และภาคใต้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

14

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

15

วันที่ 26 ก.ย. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 15,967 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การ 9,271 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งและ
ช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 จะต้องมีน ้าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ 
ประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงต้องกักเก็บน ้าเพ่ิมอีก 2,729 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



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

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

16

• ล าน ้าขาน ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
• แม่น ้าปิง ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
• แม่น ้าแควน้อย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
• แม่น ้ายม ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
• คลองเกรียงไกร ต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
• แม่น ้าป่าสัก ต าบลตาลเด่ียว อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
• แม่น ้าป่าสัก ต าบลระวิง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
• แม่น ้าป่าสัก ต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
• คลองบางหลวง ต าบลบางหลวงโดด อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• คลองบางบาล ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• แม่น ้าลพบุรี ต าบลขยาย อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
• แม่น ้าเจ้าพระยา ต าบลบ้านรุน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
• คลองบ้านกรด ต าบลคุ้งลาน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• แม่น ้าบางปะกง ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

• คลองสองพ่ีน้อง ต าบลต้นตาล อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
• แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
• แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางเลน อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
• ล าน ้าพอง ต าบลหนองตูม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
• ล าน ้าปาว ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
• ล าเซบาย ต าบลสามแยก อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
• ล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
• ล าน ้าชี ต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
• แม่น ้ามูล ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
• ห้วยส าราญ ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
• แม่น ้ามูล ต าบลค าน ้าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
• แม่น ้านครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
• แม่น ้าปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 19 ก.ย. 65 หลังจาก
นั ้นทะเลอ่าวไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเล
อันดามันมีอุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

17

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

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

ฝั่งอา่วไทย
19 ก.ย. 65 18:00 น. 20 ก.ย. 65 18:00 น. 21 ก.ย. 65 18:00 น. 22 ก.ย. 65 18:00 น.

23 ก.ย. 65 18:00 น. 24 ก.ย. 65 18:00 น. 25 ก.ย. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
19 ก.ย. 65 18:00 น. 20 ก.ย. 65 18:00 น. 21 ก.ย. 65 18:00 น. 22 ก.ย. 65 18:00 น.

23 ก.ย. 65 18:00 น. 24 ก.ย. 65 18:00 น. 25 ก.ย. 65 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1-1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

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

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

ฝั่งอันดามนั

ฝั่งอา่วไทย
20 ก.ย. 65 06:00 น. 21 ก.ย. 65 06:00 น. 22 ก.ย. 65 06:00 น. 23 ก.ย. 65 06:00 น.

24 ก.ย. 65 06:00 น. 25 ก.ย. 65 06:00 น. 26 ก.ย. 65 06:00 น.

20 ก.ย. 65 06:00 น. 21 ก.ย. 65 06:00 น. 22 ก.ย. 65 06:00 น. 23 ก.ย. 65 06:00 น.

24 ก.ย. 65 06:00 น. 25 ก.ย. 65 06:00 น. 26 ก.ย. 65 06:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

19

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 16.13 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
93% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 15.59 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
93%  โดยภาคกลางมีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าแผนที่วางไว้ถึง 4 เท่าตัว (428%) และภาคเหนือ
มากกว่าแผนที่วางไว้ 2% ส่วนพื้นที่ที ่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากกว่าแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลาง
มากกว่าแผนที่วางไว้ 65% ภาคเหนือมากกว่าแผนที่วางไว้ 32% และบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 10%

สถานการณ์น ้า

20

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 21 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านไร่



▪ ช่วงวันที่ 26-28 ก.ย. 65 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
มีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมกระโชก
แรงได้ในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก
และภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

▪ ช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 2 ต.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ่าวไทยจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ได้ในบาง
แห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

21

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

28 ก.ย. 65

26 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65

30 ก.ย. 65 1 ต.ค. 65 2 ต.ค. 65



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ ้นสูงสุดในวันที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 20.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.98 เมตร และน ้าลง
ต ่าสุดในวันที่ 2 ต.ค. 65 เวลา 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร ส่วนบริเวณป้อม
พระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 18.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.98
เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 2 ต.ค. 65 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.51 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที่ 26-28 ก.ย. 65 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเล
สุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 00.00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.40 เมตร 
และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 28 ก.ย. 65 เวลา 19.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.40 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลามีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 27 ก.ย. 65 เวลา 22.00 น.
ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.44 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 28 ก.ย. 65 เวลา 
15.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.45 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 26 ก.ย. - 1 ต.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีก าลังปานกลางในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้คลื่นลมใน
ทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร และทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 
หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ทะเลฝั่ งอันดามันจะมี
คล่ืนสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลฝ่ังอ่าวไทยจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 1 ต.ค. 65

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