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HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

อิทธิพลของพายดีเปรสชัน“โนรู” (NORU) ปกคลุมบริเวณอ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 
28 ก.ย. 65 เคลื่อนผ่านจังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น แล้วอ่อนก าลังเป็นหย่อม
ความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 29 ก.ย. 65 ประกอบกับมีร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศ
ไทยตอนบนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง ท าให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยมีปริมาณฝน
รายวันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอท่าช้าง 200 มิลลิเมตร อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 186 
มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี 156 มิลลิเมตร จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอห้วยทับทัน 142 มิลลิเมตร 
และจังหวัดลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล 102 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก น ้าล้นตลิ่ง ใน
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ น่าน แพร่ 
อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ มุกดาหาร สระบุรี สระแก้ว 
ปราจีนบุรี และพังงา รวม 96 อ าเภอ 225 ต าบล 651 หมู่บ้าน โดยมีประชาชนได้รับ ผลกระทบ 4,348 ครัวเรือน 

ช่วงวันที่ 27 ก.ย.-2 ต.ค 65 เขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนเกิน 100 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 10 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนรัชประภา เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนล าปาว เขื่อน
สิริกิติ์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนป่าสักฯ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนภูมิพล ทั้งนี้ในวันที่ 3 ต.ค. 65 เขื่อน
อุบลรัตน์และเขื่อนแม่มอกมีปริมาณน ้ากักเก็บเกินความจุไปแล้ว 2% และ 9% ตามล าดับ

ปริมำณน ำ้ไหลเขำ้สะสมและระบำยสะสม ช่วงวนัที ่27 ก.ย. 65 – 2 ต.ค.65

ปริมำณฝนสะสม
ช่วงวันที ่27 -30 ก.ย. 65

3 ต.ค. 65 ระดับน ้ำในแม่น ้ำปิงเพิ่มสงูข้ึนต่อเนื่อง และล้นตลิ่ง
เข้ำท่วมพ้ืนที่ ต.ป่ำแดด ต.หนองหอย และ ต.ช้ำงคลำน 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

30 ก.ย. 65 ฝนตกหนักท ำให้มวลน ำ้ไหลบ่ำเข้ำท่วมพ้ืนที่
บริเวณอนุสำวรีย์เจ้ำพ่อพระยำเเล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ที่มา : MGR online



สภาพอากาศ :ส ัปดาห ์น ี ้ม ีร ่องมรสุมเล ื ่อนพาดผ ่านภาคเหนือตอนล ่าง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในวันที่ 27 ก.ย. 65 หลังจากนั้น
พายุดังกล่าวได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนก าลังลงเป็นพายุโ ซนร้อนในวันที่ 28 
ต.ค. 65 และอ่อนก าลังเป็นพายุดีเปรสชั่นปกคลุมบริเวณอ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเย็ นของวัน
ดังกล่าว หลังจากนั้นพายุอ่อนก าลังเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 29 ก.ย. 65 
ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้
ตลอดทั ้งส ัปดาห์ประเทศไทยมีฝนตกทั ่วทุภภาคและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 54,217ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 76.44% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 24,852 ล้านลูกบาศก์
เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้ามาก จ านวน 23 เขื่อน และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุเขื่อน 
จ านวน 2 เขื ่อน ได้แก่ เขื่อนแม่มอก (110.05%) และเขื่อนอุบลรัตน์ (101.66%) ทั้งนี ้ยังคงมีเขื่อนที่อยู่ ในเกณฑ์น ้าน้อย 
จ านวน 1เขื่อน ได้แก่ เขื่อนบางลาง (46.79%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับ
น ้าปานกลาง รวมถึงมีน ้าล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถำนกำรณป์จัจบุัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 3-9 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ 
ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่  4-10 ต.ค. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 7 ต.ค. 65 เวลา 11:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.92 
เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 6 ต.ค. 65 เวลา 18:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.05 เมตร ส่วนบริเวณ
ป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 4 ต.ค. 65 เวลา 04:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.56 เมตร 
และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 7 ต.ค. 65 เวลา 17:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.41 เมตร 

คาดการณ์คลื่น :คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 3-9 ต.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มี
ก าลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร และทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และมีคลื่นสูงขึ้น
เล็กน้อยบริเวณด้านตะวันออกของจังหวัดชุมพร ในวันที่ 9 ต.ค. 65
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้พายุโซนร้อน “โนรู” (NORU) จากพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ ทวี
ก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “โนรู” ในวันที่ 23 ก.ย. 65 แล้วเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
พร้อมกับทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 25 ก.ย. 65 และเมื่อ
พายุเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ได้อ่อนก าลังลงเล็กน้อยในวันที่ 26 ก.ย. 65 จากนั้นพายุ
เคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ตอนกลางพร้อมกับทวีก าลังแรงขึ้นอีกครั้งแล้วเคลื่อนขึ้ นฝั่งบริเวณเมือง
ฮอยอัน ประเทศเวียดนามในช่วงเช้าของวันที่ 28 ก.ย. 65 และอ่อนก าลังลงเป็นพายุโซนร้อน
บริเวณแขวงเซกอง ประเทศลาว และอ่อนก าลังลงอีกเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณอ าเภอโขงเจี ยม 
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกัน

ที่มา: The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ลักษณะกลุ่มเมฆจำกภำพถำ่ยดำวเทียม
สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆหมาปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในวันที่ 

27 ก.ย. 65 และกลุ่มเมฆเคลื่อนเข้าปกคลุมทั่วทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ในวันที่ 28 ต.ค. 65 หลังจากนั้นกลุ่มมฆปกคลุมลดลงแต่ยังคงมีเมฆหนา
ปกคลุมบางพ้ืนที่จนถึงปลายสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-03/50/141

27 ก.ย. 65 07:00 น. 28 ก.ย. 65 07:00 น. 29 ก.ย. 65 07:00 น.

30 ก.ย. 65 07:00 น. 1 ต.ค. 65 06:00 น. 2 ต.ค. 65 07:00 น.

3 ต.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

และพาดผ่านเข้าสู่พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในวันที่ 27 ก.ย. 65 หลังจากนั้น
พายุดังกล่าวได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม แล้วอ่อนก าลังลงเป็นพายุโซน
ร้อนในวันที่ 28 ต.ค. 65 และอ่อนก าลังเป็นพายุดีเปรสชั่นปกคลุมบริเวณอ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ช่วงเย็นของวันดังกล่าว หลังจากนั้นพายุอ่อนก าลังเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า
ปกคลุมบริเวณจังหวัดชัยภูมิในวันที่ 29 ก.ย. 65 ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่าน
บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ตลอดทั้งสัปดาห์ประเทศไทยมีฝน
ตกทั่วทุภภาคและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 ก.ย. 65 07:00 น. 28 ก.ย. 65 07:00 น. 29 ก.ย. 65 07:00 น.

30 ก.ย. 65 07:00 น. 1 ต.ค. 65 07:00 น. 2 ต.ค. 65 07:00 น.

3 ต.ค. 65 07:00 น. ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-03/13/22



เรดาร ์ตรวจพบกล ุ ่มฝนตกเล ็กน ้อยถ ึงปานกลางบางพื ้นท ี ่บร ิ เวณภาคเหน ือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ กับมีฝนตกหนักมากบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 29 ก.ย. 65 และฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือในวันที่ 1 ต.ค. 65

สถำนกำรณฝ์นจำกภำพเรดำรต์รวจอำกำศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

26 ก.ย. 65 07:00 น. 27 ก.ย. 65 07:00 น. 28 ก.ย. 65 07:00 น. 29 ก.ย. 65 07:00 น.

30 ก.ย. 65 07:00 น. 1 ก.ย. 65 07:00 น. 2 ก.ย. 65 07:00 น.

8

เรดาร์ตาคลี
26 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 28 ก.ย. 65 29 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 1 ต.ค. 65 2 ต.ค. 65

http://live1.hii.or.th/product/latest/radar/daily_radar_th.html
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ปริมำณฝนรำยวันจำกสถำนีตรวจอำกำศ
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาคตลอดทั้ง

สัปดาห์ และมีกลุ่มฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 28 ก.ย. 65
หลังจากนั้นกลุ่มฝนเลื่อนมาตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 29 ก.ย. 65-1 ต.ค. 65 โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 
อุทัยธานี ตาก ลพบุรี นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย สุโขทัย ล าปาง ล าพูน อุ ตรดิตถ์ 
พิษณุโลก เชียงราย ชัยภูมิ หนองบัวล าภูปรานบุรี สุรินทร์ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ นครราชสีมา และสระแก้ว ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
จังหวัดสตูล ระนอง และพังงา ในช่วงกลางสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

26 ก.ย. 65 07:00 น. 27 ก.ย. 65 07:00 น. 28 ก.ย. 65 07:00 น. 29 ก.ย. 65 07:00 น.

30 ก.ย. 65 07:00 น. 1 ต.ค. 65 07:00 น. 2 ต.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นในทุกภาค โดยเฉพาะตอนบนของประเทศบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มี ฝน
เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างมาก เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโนรูและร่องมรุสมที่พาด
ผ่านตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที ่ 26 ก.ย.-2 ต.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื ้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์โดยภาคเหนือมี
ความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 26 ต.ค. 65 และช่วงวันที่ 30 ก.ย.-1 ต.ค. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 28-30 ก.ย. 65 และวันที่ 2 ต.ค. 65 ภาคกลางมีความชื้นสูงมากใน
วันที่ 26 ก.ย. 65 และช่วงวันที่ 29-30 ก.ย. 65 ภาคตะวันออกมีความชื้นสูงมากตลอดทั้งสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีความชื้นสูงมากเป็นบริเวณกว้างในช่วงกลางสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-10-03/9/1

26 ก.ย. 65 14:00 น. 27 ก.ย. 65 14:00 น. 28 ก.ย. 65 14:00 น. 29 ก.ย. 65 14:00 น.

30 ก.ย. 65 14:00 น. 1 ต.ค. 65 14:00 น. 2 ต.ค. 65 14:00 น.



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

วันที ่18 ก.ย. 65 วันที ่25 ก.ย. 65

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 25 ก.ย. 65 พื้นที่ส่วนใหญ่มีความชื้นใกล้เคียงกับวันที่ 18 ก.ย.65 ยกเว้นบริเวณจังหวัด
นครราชสีมา และบางพ้ืนที่ของภาคใต้ที่มีความชื้นผิวดินเพิ่มสูงขึ้น

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 54,217ล้าน

ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76.44% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้าปานกลาง โดยเป็น
ปริมาณน ้าใช้การได้จริง 24,852 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์
น ้ามาก จ านวน 23 เขื่อน และมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้าเกินความจุเขื่อน จ านวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่
มอก (110.05%) และเขื่อนอุบลรัตน์ (101.66%) ทั้งนี้ยังคงมีเขื่อนที่อยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย จ านวน 1
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนบางลาง (46.79%)

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 3 ต.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 54,217 ล้านลูกบาศก์

เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 30,680 ล้านลูกบาก์์เมตร มากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 2561 ทั้งปริมาณ
น ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การ ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี มี 39,928ล้านลูกบาก์์เมตร และมี
ปริมาณน ้าระบายน ้าสะสมตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ 34,926 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเป็นปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมและ
ปริมาณน ้าระบายสะสมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 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
รองจากป ี  2561 และเม ื ่อพ ิจารณาปร ิมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมต ั ้งแต ่ต ้นป ี  พบว ่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคดหนือมีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมมากที่สุด ส่วนปริมาณน ้า
ระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการระบายน ้าสะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีการระบายน ้าสะสมมาก
เป็นอันดับ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 18,057 ล้านลูกบาศก์

เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การ 11,361 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี ้ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 
จะต้องมีน ้าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ ประมาณ 12,000 ล้านดังนั้นจึงต้อง
กักเก็บน ้าเพิ่มอีก 639 ล้านลูกบาศก์เมตร

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแมน่ ำ้สำยหลกั
จากการตรวจวัดระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้า
ปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งดังนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

17

ภาคเหนอื
แม่น ้าลาว ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
แม่น ้าปิง ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
กว๊านพะเยา ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
แม่น ้ากวง ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
แม่น ้าวัง ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 
แม่น ้าแควน้อย ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
แม่น ้ายม ต าบลชุมแสงสงคราม ต าบลบางระก า  อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
แม่น ้าแม่วงก์ ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
แม่น ้าป่าสัก ต าบลตาลเดี่ยว ต าบลสะเดียง ต าบลระวิง ต าบลสระประดู่ ต าบลท่าโรง 
และต าบลในเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
แม่น ้าสะแกกรัง ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
แม่น ้าล้ี ต าบลเหล่ายาว อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน
ล าน ้าขาน ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
คลองเกรียงไกร ต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ์
คลองวังน ้าใส ต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
ภาคกลาง
ล าสนธิ ต าบลหนองยายโต๊ะ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
แม่น ้าเจ้าพระยา ต าบลบางน ้าเช่ียว อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
แม่น ้าเจ้าพระยา ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
แม่น ้าป่าสัก ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรอียุธยา
แม่น ้าลพบุรี ต าบลขยาย อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แม่น ้าเจ้าพระยา ต าบลบ้านรุน ต าบลบ้านป้อม และต าบลโพแตง 
จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
คลองบ้านกรด ต าบลคุ้งลาน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
แม่น ้าท่าจีน ต าบลท่าพี่เล้ียงและต าบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุร ี
แม่น ้าท่าจีน ต าบลบางเลนและต าบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
คลองบางหลวง ต าบลบางหลวงโดด อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
คลองบางบาล ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
คลองสองพี่น้อง ต าบลต้นตาล อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี
คลองบ้านกรด ต าบลคุ้งลาน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
คลองบางบัว เสนานิคม เขตจุตจักร แขวงลาดยาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คลองล าปลาทิว แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คลองจระเข้ใหญ่ ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
แม่น ้าเลย ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
แม่น ้าชี ต าบลหนองบัวระเหว อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
แม่น ้าชี ต าบลกะฮาด อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
แม่น ้าชี ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
แม่น ้าชี ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
แม่น ้าชีต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
แม่น ้าชีต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
แม่น ้าชี ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
แม่น ้าชี ต าบลตระแสง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
แม่น ้าชี ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
แม่น ้าชี ต าบลสร้างถ่อและต าบลเข่ืองใน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
แม่น ้าชี ต าบลตานี อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แม่น ้าชี ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
แม่น ้ามูล ต าบลท่าตูมและต าบลทุ่งกะลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
แม่น ้ามูล ต าบลเมืองคง อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
แม่น ้ามูล ต าบลหนองบัว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
แม่น ้ามูล ต าบลค าน ้าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
แม่น ้ามูล ต าบลในเมือง อ าเภอในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
แม่น ้ามูล ต าบลสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
แม่น ้ามูล ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ล าน ้าพอง ต าบลหนองตูม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ล าน ้าพอง ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ล าน ้าปาว ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ล าจักราช ต าบลหนองพลวง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
ล าน ้าเชิญ ต าบลสามสวน อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ห้วยหามแห ต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ล าปะเทีย ต าบลอีสานเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ห้วยทับทัน ต าบลหมื่นศรี อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
ห้วยส าราญ ต าบลทุ่งไชย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
ห้วยส าราญ ต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
ห้วยหลวง ต าบลหมูม่น อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ห้วยหลวง ต าบลเตาไห อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ห้วยโมง ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู
ล าน ้าพรม ต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ล าเซบาย ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ล าน ้ามาศ ต าบลหินโคน อ าเภออ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ห้วยขะยุง ต าบลบก อ าเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ
ห้วยไผ่ ต าบลบุ่งขี้เหล็ก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ภาคใต้
คลองละงู ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล
คลองฉลุง ต าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาคตะวนัออก
แม่น ้านครนายก ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
แม่น ้านครนายก ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
แม่น ้าปราจีนบุร ีต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
แม่น ้าบางปะกง ต าบลบางขนาก อ าเภอบางน ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
แม่น ้าปราจีนบุร ีต าบลศรีมหาโพธิ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
แม่น ้าปราจีนบุร ีต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
คลองพระสะทึง ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
คลองท่าลาด ต าบลท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สัปดาห์นี้ทั้งทะเลฝ่ังอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 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
26 ก.ย. 65 18:00 น. 27 ก.ย. 65 18:00 น. 28 ก.ย. 65 18:00 น. 29 ก.ย. 65 18:00 น.

30 ก.ย. 65 18:00 น. 1 ต.ค. 65 18:00 น. 2 ต.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
26 ก.ย. 65 18:00 น. 27 ก.ย. 65 18:00 น. 28 ก.ย. 65 18:00 น. 29 ก.ย. 65 18:00 น.

30 ก.ย. 65 18:00 น. 1 ต.ค. 65 18:00 น. 2 ต.ค. 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
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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
26 ก.ย. 65 18:00 น. 27 ก.ย. 65 18:00 น. 28 ก.ย. 65 18:00 น. 29 ก.ย. 65 18:00 น.

30 ก.ย. 65 18:00 น. 1 ต.ค. 65 18:00 น. 2 ต.ค. 65 18:00 น.

26 ก.ย. 65 18:00 น. 27 ก.ย. 65 18:00 น. 28 ก.ย. 65 18:00 น. 29 ก.ย. 65 18:00 น.

30 ก.ย. 65 18:00 น. 1 ต.ค. 65 18:00 น. 2 ต.ค. 65 18:00 น.

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


จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่าบริเวณแม่น ้าเจ้าพระยาที่สถานีส าแล แม่
น ้าท่าจีนที่สถานีบางเลน แม่น ้าแม่กลองที่สถานีกระทุ่มแบน และแม่น ้าบางปะกงที่สถานีบางแตน มีค่า
ความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์

น ้ำเคม็รกุ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีบางเลน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าแม่กลอง ณ สถานีกระทุ่มแบน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดฝูน ปี 2565
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผัก ไปแล้ว 16.17 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 93%

ของแผนการเพาะปลูก ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปี 15.62 ล้านไร่ คิดเป็น 93% โดยภาคกลางมีการเพาะปลูก
เกินจากแผนที่วางไว้ 328% และภาคเหนือเกินจากแผน 2% ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผัก มีการเพราะปลูก 
540,000 ไร่ คิดเป็น 96% ของแผน และมีพื้นที่เพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลางเกินจากแผน 
69% ภาคเหนือเกินจากแผน 47% และลุ่มน ้าเจ้าพระยาเกินจากแผน 10% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า
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ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านไร่



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 3-5 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ  ท าให้ร่องมรสุมเลื่อน
ลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที ่พัด
ปกคลุมประเทศไทยมีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

▪ ช่วงวันที่ 6-9 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ ประกอบกับลม
ตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยั งคงมี
ฝนตกหนักได้ ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

22

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

6 ต.ค. 65

3 ต.ค. 65 4 ต.ค. 65 5 ต.ค. 65

7 ต.ค. 65 8 ต.ค. 65 9 ต.ค. 65



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 4-10 ต.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันที่ 7 ต.ค. 65 เวลา 11:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.92 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 6 ต.ค. 65
เวลา 18:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.05 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 4 ต.ค. 65 เวลา 04:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.56 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 7 
ต.ค. 65 เวลา 17:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.41 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื
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ป้อมพระจลุจอมเกล้า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์ลืน่ซดัฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า

(องค ์การมหาชน)  คาดว ่า  ในช ่วงว ันท ี ่  3-5 ต.ค. 65 บร ิ เวณสถาน ี เกาะม ัตโพน 
จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 4 ต.ค. 65 เวลา17:00 น. ซึ่งสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.16 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 3 ต.ค. 65 เวลา 
03:00 น. ซ ึ ่งต ่ากว ่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.54 เมตร ส่วนบริเวณสถานีระโนด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 4 ต.ค. 65 เวลา17:00 น. 
ซึ ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.62 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุด ในวันที่ 
3 ต.ค. 65 เวลา 08:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.25 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 3-9 ต.ค. 65 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มี

ก าลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร และทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 
เมตร และมีคล่ืนสูงข้ึนเล็กน้อยบริเวณด้านตะวันออกของจังหวัดชุมพร ในวันที่ 9 ต.ค. 65

25

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่  3-9 ต.ค. 65

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




