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ประจ ำวันที่ 10 ตุลำคม 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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ช่วงวันที่ 4-10 ต.ค. 65 ประเทศไทยมีปริมาณน ้าไหลลงลงเขื่อนสะสม 5,194 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่มีปริมาณ
น ้าไหลลงเขื่อนสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน ้าไหลลงเขื่อนสะสมสูงถึง 1,078 ล้านลูกบาศก์
เมตร รองลงมา คือ เขื่อนอบุลรตัน ์1,001 ล้านลกูบาศกเ์มตร และเขือ่นปา่สกัชลสทิธิ ์731 ล้านลกูบาศกเ์มตร ส่งผลให้
ในวันที่ 10 ต.ค. 65 มีปริมาณน ้ากักเก็บเกินความจุเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) ถึง 10 เขื่อน และปริมาณน ้ากัก
เก็บในเกณฑ์น ้ามาก (มากกว่า 80% - 100% ของความจุ) มากถึง 17 เขื่อน

HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณความกดอากาศสูงที ่แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณ
ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคกลางในช่วงต้นสัปดาห์ 
ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตก
ต่อเนื ่อง ก ับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยจังหวัดที่ มี
ปริมาณฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลลิเมตร ทั้งสิ้น 12 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดตาก น่าน กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ หนองบัวล าภู 
เชียงราย สมุทรปราการ ราชบุรี ชลบุรี จันทบุรี อุทัยธานี และชัยนาท 
และจากสถานการณ์ข้างต้น รวมถึงผลกระทบจากพายุโนรูที่เกิดขึ้น
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนเกิด
น ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก น ้าล้นตลิ่งและน ้าท่วมขัง ตั้งแต่วันที่ 
28 ก.ย. 65 ต่อเนื ่องมาจนถึงวันที ่  10 ต.ค. 65 รวมทั ้งสิ ้น 54 
จังหวัด 258 อ าเภอ 1,211 ต าบล 7,175 หมู่บ้าน โดยประชาชน
ได้รับผลกระทบถึง 236,635 ครัวเรือน

วันท่ี 10 ต.ค. 65 จังหวัดอุบลราชธานียังคงมี
น ้าท่วมขังในพื้นที่ และปริมาณน ้ายังคงสูงอยู่

วันท่ี 9 ต.ค. 65 หลายอ าเภอของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยายังคงมนี ้าท่วมสูง

วันท่ี 10 ต.ค. 65 นนทบุรีคันกัน้น า้แตกหลาย
จุด ส่งผลให้น ้าทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน
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สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ ท าให้ในช่วงต้นสัปดาห์
ร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง หลังจาก นั้น
ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค
กลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 57,767 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 81.45% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 34,230 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) ถึง 10 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ 
(130.12%) เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์ (113.50%) เขื่อนล าตะคอง (109.72%) เขื ่อนกิ่วคอหมา (109.10%) เขื ่อนทับเสลา 
(107.63%) เขื่อนกระเสียว (104.01%) เขื่อนแม่มอก (103.05%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (100.72%) เขื่อนหนองปลาไหล 
(100.58%) และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (100.54%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวั นออกและ
ภาคกลางมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งในหลายพื้นที่

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 10-12 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ ประกอบ
กับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทย
ตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออก ภาคกลาง 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 13-16 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ 
ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศ
ไทยตอนบนมีฝนลดลง  ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 10-17 ต.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ
น ้าขึ ้นสูงสุดในวันที่ 14 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.97 เมตร และน ้าลงต ่าสุดในวันที่ 
15 ต.ค. 65 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.17 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดใน
วันที่ 13 ต.ค. 65 เวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20 เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 14 ต.ค. 65 เวลา 
02.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.38 เมตร

คาดการณ์คลื ่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื ่นทะเลช่วงวันที ่ 10-16 ต.ค. 65 ลมตะวันออกและ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 11-16 ต.ค. 65 คลื่นลมในทะเล
ฝั่งอ่าวไทยตอนบนและอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ 
1 เมตร 
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ประเทศไทยตอนบนมีกลุ ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นเกือบตลอดทั ้งสัปดาห์ โดยในวันที่
4-7 ต.ค. 65 มีกลุ่มเมฆปกคลุมบางเบาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก หลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนมีกลุ่มเมฆปกคุลมหนาแน่นจนถึงปลายสัปดาห์ 
ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-10/50/141

4 ต.ค. 65 07:00 น. 5 ต.ค. 65 07:00 น. 6 ต.ค. 65 07:00 น.

7 ต.ค. 65 07:00 น. 8 ต.ค. 65 07:00 น. 9 ต.ค. 65 07:00 น.

10 ต.ค. 65 07:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-10/13/22

4 ต.ค. 65 07:00 น. 5 ต.ค. 65 07:00 น. 6 ต.ค. 65 07:00 น.

7 ต.ค. 65 07:00 น. 8 ต.ค. 65 07:00 น. 9 ต.ค. 65 07:00 น.

10 ต.ค. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ ท าให้ในช่วงต้ น
สัปดาห์ร่องมรสุมเลื ่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน 
ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง หลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตก
หนักถึงหนักมากในบางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันออก 



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักกระจุกตัวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเป็นระยะๆ เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคใต้
ด้านฝั่งตะวันออกตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถึงหนักตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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3 ต.ค. 65 07:00 น. 4 ต.ค. 65 07:00 น. 5 ต.ค. 65 07:00 น. 6 ต.ค. 65 07:00 น.

7 ต.ค. 65 07:00 น. 8 ต.ค. 65 07:00 น. 9 ต.ค. 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

3 ต.ค. 65 07:00 น. 4 ต.ค. 65 07:00 น. 5 ต.ค. 65 07:00 น. 6 ต.ค. 65 07:00 น.

7 ต.ค. 65 07:00 น. 8 ต.ค. 65 07:00 น. 9 ต.ค. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยจังหวัดที่มี
ปริมาณฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลลิเมตร ทั ้งสิ ้น 12 จังหวัด ซึ ่งจังหวัดที ่ม ีปริมาณฝน
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตาก 268 มิลลิเมตร น่าน 193 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานคร 
166 มิลลิเมตร นครสวรรค์ 119 มิลลิเมตร และหนองบัวล าภู 110 มิลลิเมตร ส่วนภาคใต้มีฝนตก
ต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดที่มีมีปริมาณตกหนักมาก ได้แก่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 162 มิลลิเมตร นราธิวาส 147 มิลลิเมตร ปัตตานี 137 มิลลิเมตร ระนอง 
130 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 121 มิลลิเมตร สงขลา 116 มิลลิเมตร ยะลา 109 มิลลิเมตร 
เพชรบุรี 108 มิลลิเมตร และตรัง 95 มิลลิเมตร



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี ้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกลดลงจากสัปดาห์ที ่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก รวมไปถึงภาคใต้ด้าน
ฝั่งตะวันตก แต่ถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ส่วน
บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออก รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์
ที่แล้ว

สัปดาหน์ี้สัปดาหท์ีแ่ลว้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 3-9 ต.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยมีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะในวันที่ 
3 ต.ค. 65 ประเทศไทยตอนบนด้านฝั่งตะวันตก รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ
ภาคตะวันออกมีความชื้นสูงมาก หลังจากนั้นความชื้นค่อยๆ ลดลง แต่ยังคงค่อนข้างสู งจนถึง
ปลายสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคใต้มีความชื้นสูงมากในวันที่ 3 7 และ 9 ต.ค. 65

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

3 ต.ค. 65 14:00 น. 4 ต.ค. 65 14:00 น. 5 ต.ค. 65 14:00 น. 6 ต.ค. 65 14:00 น.

7 ต.ค. 65 14:00 น. 8 ต.ค. 65 14:00 น. 9 ต.ค. 65 14:00 น.



วันที ่ 2 ต.ค. 65 ภาคใต้ด้านฝั ่งตะวันออกมีความชื ้นผิวดินเพิ ่มขึ ้นจากวันที่  
25 ก.ย. 65 ส่วนในพืน้ทือื่นมีความชื้นใกล้เคียงจากวันดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

11

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

วันที ่25 ก.ย. 65 วันที ่2 ต.ค. 65



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 57,767 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 81.45% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 34,230 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) ถึง 10
เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนอุบลรัตน์ (130.12%) เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์ (113.50%) เขื ่อนล าตะคอง (109.72%) เขื ่อน
กิ่วคอหมา (109.10%) เขื่อนทับเสลา (107.63%) เขื่อนกระเสียว (104.01%) เขื่อนแม่มอก (103.05%) เขื่อน
นฤบดินทรจินดา (100.72%) เขื่อนหนองปลาไหล (100.58%) และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (100.54%)

-



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 10 ต.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 57,767 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การได้จริง 34,230 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การ
มากที่สุดเมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 45,102
ล้านลูกบาก์์เมตร ซึ่งมากที่สุดในรอบ 10 ปี ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 36,487 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 10 ต.ค. 65 พบว่า ปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคกลางภาคใต้น้อยเป็นอันดับที่ 2
รองจากปี 2563 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ภาคตะวันออกมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2561 ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด เมื ่อ
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

14

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 10 ต.ค. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 19,770 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การ 13,074 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากัก
เก็บและน ้าใช้การมากที่สุดเมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของ
ปี 2565 จะต้องมีน ้าเพ่ือใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ ประมาณ 12,000
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน ้ากักเก็บเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งแล้ว (เกินจาก
ความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 อยู่ 1,074 ล้านลูกบาศกเ์มตร)

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้า
ปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่ง บริเวณดังต่อไปนี้

ภาคกลาง (ต่อ)
• คลองล าปลาทิว บริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร
• แม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา 
และปทุมธานี

• แม่น ้าป่าสัก บริเวณจังหวัดสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
• ห้วยหลวง บริเวณจังหวัดอุดรธานี
• ล าน ้าพอง บริเวณจังหวัดขอนแก่น
• แม่น ้าชี บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ยโสธร อุบลราชธานี

• ล าน ้าปาว บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์
• ล าน ้าเซบาย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี
• ล าตะคลอง บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
• แม่น ้ามูล บริเวณจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

• ล าจักราช บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
• ล าปะเทีย บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์
• ล าน ้าชี บริเวณจังหวัดสุรินทร์
• ห้วยทับทัน บริเวณจังหวัดสุรินทร์
• ห้วยส าราญ บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ
• ล าพะเนียง บริเวณจังหวัดหนองบัวล าภู

ภาคเหนอื
• แม่น ้าแม่วงก์ บริเวณจังหวัดก าแพงเพชร
• แม่น ้ายม บริเวณจังหวัดพิษณุโลก
• คลองวังน ้าใส บริเวณจังหวัดพิษณุโลก
• แม่น ้ายม บริเวณจังหวัดพิจิตร
• แม่น ้าน่าน บริเวณจังหวัดพิจิตร
• แม่น ้าป่าสัก บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออก
• แม่น ้าปราจีนบุรี บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี
• แม่น ้านครนายก บริเวณจังหวัดนครนายก
• แม่น ้าบางปะกง บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา
• คลองท่าลาด บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคกลาง
• คลองเกรียงไกร บริเวณจังหวัดนครสวรรค์
• คลองบางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• แม่น ้าลพบุรี บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองบ้านกรด บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แม่น ้าสุพรรณบุรี บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี
• คลองสองพ่ีน้อง บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี
• แม่น ้าท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
• คลองมหาสวัสด์ิ บริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร



สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยและอันดามันมีอุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ในช่วงต้นสัปดาห์ 
หลังจากนั้นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายสัปดาห์

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
3 ต.ค. 65 18:00 น. 4 ต.ค. 65 18:00 น. 5 ต.ค. 65 18:00 น. 6 ต.ค. 65 18:00 น.

7 ต.ค. 65 18:00 น. 8 ต.ค. 65 18:00 น. 9 ต.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
3 ต.ค. 65 18:00 น. 4 ต.ค. 65 18:00 น. 5 ต.ค. 65 18:00 น. 6 ต.ค. 65 18:00 น.

7 ต.ค. 65 18:00 น. 8 ต.ค. 65 18:00 น. 9 ต.ค. 65 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1-1.5 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
4 ต.ค. 65 06:00 น. 5 ต.ค. 65 06:00 น. 6 ต.ค. 65 06:00 น. 7 ต.ค. 65 06:00 น.

8 ต.ค. 65 06:00 น. 9 ต.ค. 65 06:00 น. 10 ต.ค. 65 06:00 น.

4 ต.ค. 65 06:00 น. 5 ต.ค. 65 06:00 น. 6 ต.ค. 65 06:00 น. 7 ต.ค. 65 06:00 น.

8 ต.ค. 65 06:00 น. 9 ต.ค. 65 06:00 น. 10 ต.ค. 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 16.17 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
93% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 15.63 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
93%  โดยภาคกลางมีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าแผนที่วางไว้ถึง 4 เท่าตัว (428%) และภาคเหนือ
มากกว่าแผนที่วางไว้ 2% ส่วนพื้นที่ที ่มีการปลูกพืชไร่-พืชผักมากกว่าแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลาง
มากกว่าแผนที่วางไว้ 65% ภาคเหนือมากกว่าแผนที่วางไว้ 47% และบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 10%

สถานการณ์น ้า
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ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2565

หน่วย : ล้านไร่



▪ ช่วงวันที่ 10-12 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ ประกอบกับ
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันตกของประเทศ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

▪ ช่วงวนัที ่13-16 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ ประกอบกับ
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังแรง ส่งผล ให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง  ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

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

13 ต.ค. 65

10 ต.ค. 65 11 ต.ค. 65 12 ต.ค. 65

14 ต.ค. 65 15 ต.ค. 65 16 ต.ค. 65



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 10-17 ต.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 14 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.97 เมตร และน ้าลง
ต ่าสุดในวันที่ 15 ต.ค. 65 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.17 เมตร ส่วนบริเวณป้อม
พระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 13 ต.ค. 65 เวลา 08.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.20
เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 14 ต.ค. 65 เวลา 02.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.38 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า
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ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที่ 10-12 ต.ค. 65 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเล
สุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 12 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.97 เมตร 
และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 10 ต.ค. 65 เวลา 18.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.16 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลามีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 12 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น.
ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.66 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 11 ต.ค. 65 เวลา 
02.00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.27 เมตร 

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

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานสีงขลา

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน



คาดการณ์ความสูงและท ิศทางคลื ่นทะเลช ่วงว ันท ี ่  10-16 ต.ค. 65 ลมตะว ันออกและ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือที ่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ส่งผลให้ในช่วงวันที ่ 11-
16 ต.ค. 65 คล่ืนลมในทะเลฝ่ังอ่าวไทยตอนบนและอันดามันจะมคีล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเล
ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 10-16 ต.ค. 65

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