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สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้
สภาพอากาศ
5 สถานการณ์พายุ
6 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
7 แผนที่ความกดอากาศ
8 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

11 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์ า้
12 ความชื้นผิวดิน
13 สถานการณ์น ้าในเขื่อน
• น ้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น ้าในเขื่อนขนาดใหญ่รายภาค
• น ้าในเขื่อนพื้นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา

17 ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลัก
18 สถานการณ์น ้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน ้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น ้าเค็มรุก

21 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน

สภาพอากาศ
22 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์ า้
23 คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา
24 คาดการณ์คลื่นซัดฝ่ัง
25 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล



HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

• บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง ในชว่งวนัที ่11-14 ต.ค. 65 ท าให้บรเิวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และท าให้ร่องมรสุมเลื่อน
ลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะใน
วันที่ 16 ต.ค. 65 มีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่จังหวัดภูเก็ต 138 มิลลิเมตร สตูล 94 มิลลิเมตร และ
นครศรีธรรมราช 93 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วมขังบริ เวณอ าเภอ
กระทู้ อ าเภอเมือง และอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และอ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวม 10 ต าบล 15 หมู่บ้าน

วันที่ 16 ต.ค. 65 เกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วมขังบริเวณย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต 
และเกิดคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่ง รวมถึงน ้าท่วมผิวถนนเพชรเกษมสายตะก่ัวป่า-เขาหลัก

บริเวณหน้าตลาดสดบางเนียง จังหวัดพังงา

13 ต.ค. 65 พระรำม 3-ปำกน ้ำ-ส ำโรง อ่วม น ้ำทะเล
หนุนสูง ท่วมมิดทำงเท้ำ จรำจรเริ่มติดขัด

• ช่วงวันที่ 5-13 ต.ค. 65 จากอิทธิพลของน ้าทะเลที่หนุนสูงต่อเนื่อง โดยมีระดับน ้าขึ้นสูงสุดของ
แม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า (วันที่ 13 ต.ค. 65 เวลา 07:50 น.) สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลางถึง 1.81 เมตร ซึ ่งท าให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าออกสู่ทะเล 
ประกอบกับปริมาณน ้าในล าน ้าทั้งแม่น ้าแม่กลอง แม่น ้าท่าจีน และแม่น ้าเจ้าพระยาที่มีปริมาณ
มาก ท าให้เกิดสถานการณ์น ้าล้นตลิ่งและน ้าท่วมขังในพื้นที่ปากแม่น ้าบริเวณกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม

13 ต.ค. 65 พื้นที่ ตลำดปำกน ้ำเกดิน ้ำท่วมฉับพลัน 
ท ำให้กำรสัญจรล ำบำก หลังจำกที่น ้ำทะเลหนนุสงู 

ที่มา : มติชนออนไลน์



สภาพอากาศ :สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงต้น
สัปดาห์แล้วอ่อนก าลังลงในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลอ่าวไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนกลางของภาคใต้ในช่ วง
วันที่ 11-16 ต.ค. 65 และเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 17 ต.ค. 65 โดยร่องมรสุมได้
พาดผ่านเข้าสู่พายุโซนร้อน “เซินกา” ในวันที่ 15 ต.ค. 65 ทั้งนี้พายุโซนร้อน “เซินกา” ที่ทวีก าลังแรงขึ้นจากพายุ
ดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่ 14 ต.ค. 65 เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและอ่อนก าลังเป็นพายุ
ดีเปรสชัน ในวันที่ 15 ต.ค. 65 แล้วเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศลาว และอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศ
ต ่าปกคลุมบริเวณกังกล่าวในวันเดียวกัน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้ง
สัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 58,887ล านลูก
บาศก์เมตร คิดเป็น 83.03% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 35,350 
ล านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) ถึง 13 
เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (130.12%) เขื่อนล าตะคอง (114.64%) เขื่อนกิ่วคอหมา (112.62%) เขื่อนป่าสักฯ 
(104.44%) เขื่อนหนองปลาไหล (104.07%) เขื่อนทับเสลา (103.61%) เขื่อนกระเสียว (103.58%) เขื่อนล านางรอง 
(102.31%) เขื่อนแม่มอก (101.78%) เขื ่อนมูลบน (101.60%) เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (100.81%) เขื ่อนนฤบ
ดินทรจินดา (100.63%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (100.29%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกมีระดับน ้าปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลางแล ะมีน ้าล้นตลิ่งใน
หลายพื้นท่ี

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 17-23 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบน ท าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และมีร่องมรสุ ม
พาดผ่านบริเวณภาคใต้ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง
และอุณหภูมิต ่าลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง โดย เฉพาะบริเวณ
จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่  17-23 ต.ค. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 18 ต.ค. 65 เวลา 06:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.79 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 21 ต.ค. 65 เวลา 18:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.86 เมตร ส่วน
บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 18 ต.ค. 65 เวลา 03:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.36 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันท่ี 21 ต.ค. 65 เวลา 16:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.16 เมตร 

คาดการณ์คลื่น :คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 17-23 ต.ค. 65 ลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร และทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร
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สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เซินกา” (SONCA) ซึ่งก่อตัวจากพายุ
ดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่ 13 ต.ค. 65 โดยพายุเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและ
ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เซินกา” ในวันที่ 14 ต.ค. 65 บริเวณด้านตะวันออกของประเทศ
เวียดนามแล้วเคล่ือนขึ้นฝั่งที่เมืองกว๋างหงาย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 15 ต.ค. 65 และอ่อนก าลัง
ลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม และเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าก าลัง
แรงปกคลุมบริเวณแขวงเซกอง ประเทศลาวในวันเดียวกัน

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



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ลักษณะกลุ่มเมฆจำกภำพถำ่ยดำวเทียม
สัปดาห์นี้บริเวณประทเศไทยตอนบนมีกลุ่มเมฆปกคลุมบางพื้นที่กับมีกลุ่มเมฆปกคลุม

หนาแน่นบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 11 และ 15 ต.ค. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีกลุ่มเมฆปกคลุมในช่วงวันที่ 14-15 ต.ค. 65 ภาคเหนือมีกลุ่มเฆปกคลุมในวันที่ 15 ต.ค. 65
ส่วนภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-17/50/141

11 ต.ค. 65 07:00 น. 12 ต.ค. 65 07:00 น. 13 ต.ค. 65 07:00 น.

14 ต.ค. 65 07:00 น. 15 ต.ค. 65 07:00 น. 16 ต.ค. 65 07:00 น.

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

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่ว ง

ต้นสัปดาห์แล้วอ่อนก าลังลงในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ และมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลอ่าวไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่าน
บริเวณตอนกลางของภาคใต้ในช่วงวันที่ 11-16 ต.ค. 65 และเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและ
ภาคตะวันออกในวันที่ 17 ต.ค. 65 โดยร่องมรสุมได้พาดผ่านเข้าสู่พายุโซนร้อน “เซินกา” ในวันที่
15 ต.ค. 65 ทั้งนี้พายุโซนร้อน “เซินกา” ที่ทวีก าลังแรงขึ้นจากพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนกลางในวันที่ 14 ต.ค. 65 เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและอ่อนก าลังเป็นพายุดีเปรสชัน ใน
วันที่ 15 ต.ค. 65 และเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศลาวแล้วอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความกด
อากาศต ่าปกคลุมบริเวณกังกล่าวในวันเดียวกัน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง
ตลอดทั้งสัปดาห์

11ต.ค. 65 07:00 น. 12 ต.ค. 65 07:00 น. 13 ต.ค. 65 07:00 น.

14 ต.ค. 65 07:00 น. 15 ต.ค. 65 01:00 น. 16 ต.ค. 65 07:00 น.

17 ต.ค. 65 07:00 น. ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-17/13/22



เ ร ด าร ์ ต ร วจพบกล ุ ่ ม ฝนตก เล ็ กน ้ อยถ ึ ง ปานกลา งบา ง แห ่ งบ ร ิ เ วณภาค เหน ื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมีกลุ่มฝนตกหนักบริเวณด้านตะวันตกของ
ภาคเหนือในวันที่ 10 และ 14 ต.ค. 65 ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์และมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนบนในวันที่ 10 ต.ค. 65 และบริเวณจังหวัดพังงาและภูเก็ตใน
วันที่ 14 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

10 ต.ค. 65 07:00 น. 11 ต.ค. 65 07:00 น. 12 ต.ค. 65 07:00 น. 13 ต.ค. 65 07:00 น.

14 ต.ค. 65 07:00 น. 15 ต.ค. 65 07:00 น. 16 ต.ค. 65 07:00 น.

8

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

ปานกลางถึงตกหนัก ในวันที่ 10 และ 14 ต.ค. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกปานกลาง
ถึงตกหนักในช่วงวันที่ 14-15 ต.ค. 65 ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 10-
11 ต.ค. 65 โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ส่วนภาคใต้มีฝน
ตกตลอดทั ้งสัปดาห์กับมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต นราธิวาส สตูล และระนอง

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-17/64/180

10 ต.ค. 65 07:00 น. 11 ต.ค. 65 07:00 น. 12 ต.ค. 65 07:00 น. 13 ต.ค. 65 07:00 น.

14 ต.ค. 65 07:00 น. 15 ต.ค. 65 07:00 น. 16 ต.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที ่ผ่านมา แต่ยังคงมีฝนตกหนัก

บางพื ้นที ่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 10-16 ต.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื้นสูงทั่วทั้งประเทศในวันที่ 10 ต.ค. 65 และมี
ความชื้นลดลงโดยเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ
ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 11-13 ต.ค. 65 หลังจากนั้นบริเวณภาคเหนือมีความชื้นเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่
ตกในพื้นที่ ในวันที่ 14 ต.ค. 65 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยมี
ความชื้นสูงมากเป็นบริเวณกว้างในวันที่ 15 ต.ค. 65 ส่วนภาคใต้มีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์และ
มีความชื้นสูงมากในวันที่ 10 และ 16 ต.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-10-17/9/1

10 ต.ค. 65 14:00 น. 11 ต.ค. 65 14:00 น. 12 ต.ค. 65 14:00 น. 13 ต.ค. 65 14:00 น.

14 ต.ค. 65 14:00 น. 15 ต.ค. 65 14:00 น. 16 ต.ค. 65 14:00 น.



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

วันที่ 2 ต.ค. 65 วันที ่9 ต.ค. 65

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 9 ต.ค. 65 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความชื้นผิวดินใกล้เคียงกับวันที่ 2 ต.ค. 65 กับมี
ความชื้นผิวดินเพิ่มสูงขึ้นบริเวณภาคใต้ด้านตะวันออก ส่วนบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความชื้นผิวดินลดลงจากวันดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญท่ั้งประเทศ
ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 58,887ล านลูก

บาศก์เมตร คิดเป็น 83.03% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้
การได้จริง 35,350 ล านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน 
(มากกว่า 100% ของความจุ) ถึง 13 เขื ่อน ได้แก่ เขื ่อนอุบลรัตน์ (130.12%) เขื ่อนล าตะคอง 
(114.64%)  เข ื ่อนก ิ ่วคอหมา (112.62%)  เข ื ่อนป ่าส ักฯ (104.44%) เข ื ่อนหนองปลาไหล 
(104.07%) เขื่อนทับเสลา (103.61%) เขื่อนกระเสียว (103.58%) เขื ่อนล านางรอง (102.31%) 
เขื่อนแม่มอก (101.78%) เขื่อนมูลบน (101.60%) เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (100.81%) เขื่อนนฤบ
ดินทรจินดา (100.63%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (100.29%)

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

- เขื่อน
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที่ 17 ต.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 58,887 ล านลูก

บาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 35,350 ล านลูกบาก์์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากที่สุด
เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 47,672 ล านลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในรอบ 10 ปี ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 37,855 ล านลูก
บาศก์เมตร มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
จากการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั ้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 พบว่าภาคเหนือ ภาค

ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากที่สุด เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมมากที่สุด ส่วนปริมาณน ้า
ระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการระบายน ้าสะสมมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 17 ต.ค. 65 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

20,335 ล านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การ 13,639 ล านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้
การมากที่สุด เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 จะต้องมีน ้าเพื่อ
ใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ ประมาณ 12,000 ล านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน ้า
กักเก็บเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งแล้ว (เกินจากความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้น
ฤดูฝนของปี 2565 อยู่ 1,639 ล านลูกบาศก์เมตร)

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแมน่ ำ้สำยหลกั
ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางมีร ะดับน ้า

ปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่ง บริเวณดังต่อไปนี

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ภาคเหนอื
แม่น ้าแม่วงก์ บริเวณจังหวัดก าแพงเพชร 
แม่น ้ายม บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร 
แม่น ้าแควน้อย บริเวณจังหวัดพิษณุโลก
แม่น ้าน่าน บริเวณจังหวัดพิจิตร 
คลองเกรียงไกร บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ 
ภาคกลาง
แม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา 
และปทุมธานี 
แม่น ้าป่าสัก บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา 
คลองบางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แม่น ้าลพบุรี บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คลองบ้านกรด บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แม่น ้าสุพรรณบุรี บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
คลองสองพ่ีน้อง บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
แม่น ้าท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 
ล าตะเพิน บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี 
คลองมหาสวัสด์ิ บริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คลองล าปลาทิว บริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
คลองระพีพัฒน์แยกใต้บริเวณจังหวัดปทุมธานี
แม่น ้าแม่กลอง บริเวณจังหวัดราชบุรี
ภาคใต้
คลองละงู บริเวณจังหวัดสตูล 
คลองชี บริเวณจังหวัดตรัง

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ห้วยหลวง บริเวณจังหวัดอุดรธานี
แม่น ้าชี บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ยโสธร และอุบลราชธานี 
ล าน ้าพอง บริเวณจังหวัดขอนแก่น 
ล าน ้าปาว บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าน ้าเซบาย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
ล าน ้าเซบก บริเวณจังหวัดอุบลราชธาน
คลองปลายมาศ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา 
แม่น ้ามูล บริเวณจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
ล าปะเทีย บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ 
ล าจักราช บริเวณจังหวัดนครราชสีมา 
ล าน ้าชี บริเวณจังหวัดสุรินทร์ 
ห้วยทับทัน บริเวณจังหวัดสุรินทร์ 
ห้วยส้าราญ บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ
ภาคตะวันออก
แม่น ้าปราจีนบุรี บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี 
แม่น ้านครนายก บริเวณจังหวัดนครนายก
แม่น ้าบางปะกง บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา 
คลองท่าลาด บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา
คลองใหญ่ บริเวณจังหวัดระยอง 
คลองพระสะทึง บริเวณจังหวัดสระแก้ว



18

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
10 ต.ค. 65 18:00 น. 11 ต.ค. 65 18:00 น. 12 ต.ค. 65 18:00 น. 13 ต.ค. 65 18:00 น.

14 ต.ค. 65 18:00 น. 15 ต.ค. 65 18:00 น. 16 ต.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
10 ต.ค. 65 18:00 น. 11 ต.ค. 65 18:00 น. 12 ต.ค. 65 18:00 น. 13 ต.ค. 65 18:00 น.

14 ต.ค. 65 18:00 น. 15 ต.ค. 65 18:00 น. 16 ต.ค. 65 18:00 น.

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


สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีความสูงคลื่นประมาณ 1 เมตร ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และมีความ
สูงคลื่นเพิ่มขึ้นเป็น 1-1.5 เมตร ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-
1.5 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล

19

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
10 ต.ค. 65 18:00 น. 11 ต.ค. 65 18:00 น. 12 ต.ค. 65 18:00 น. 13 ต.ค. 65 18:00 น.

14 ต.ค. 65 18:00 น. 15 ต.ค. 65 18:00 น. 16 ต.ค. 65 18:00 น.

10 ต.ค. 65 18:00 น. 11 ต.ค. 65 18:00 น. 12 ต.ค. 65 18:00 น. 13 ต.ค. 65 18:00 น.

14 ต.ค. 65 18:00 น. 15 ต.ค. 65 18:00 น. 16 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 ้าเจ้าพระยาที่สถานี ส าแล 
แม่น ้าท่าจีนที่สถานีบางเลน แม่น ้าแม่กลองที่สถานีกระทุ่มแบน และแม่น ้าบางปะกงทีส่ถานีบางแตนมีค่า
ความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดทั้งสัปดาห์

น ้ำเคม็รกุ

20

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 16.19 ล านไร่ หรือคิดเป็น 93%

ของแผนการเพาะปลูก ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปี 15.65 ล านไร่ คิดเป็น 93% โดยภาคกลางมีการเพาะปลูก
เกินจากแผนที่วางไว้ 328% และภาคเหนือเกินจากแผน 2% ส่วนการปลูกพืชไร่-พืชผัก มีการเพราะปลูก 
540,000 ไร่ คิดเป็น 96% ของแผน และมีพื้นที่เพาะปลูกเกินจากแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลางเกินจากแผน 
65% ภาคเหนือเกินจากแผน 47% และลุ่มน ้าเจ้าพระยาเกินจากแผน 10% ตามล าดับ

สถานการณ์น ้า

21

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2565

หน่วย : ล านไร่



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 17-19 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ท าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ยังคงมีร่องมรสุม
พาดผ่าน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีก าลังแรง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงและ
อุณหภูมิต ่าลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณ
จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา

▪ ช่วงวันที่ 20-23 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ท าให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนร่องมรสุมยังคงพาดผ่ าน
บริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนัก
ได้ในบางแห่ง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

22

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

20 ต.ค. 65

17 ต.ค. 65 18 ต.ค. 65 19 ต.ค. 65

21 ต.ค. 65 22 ต.ค. 65 23 ต.ค. 65



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 17-23 ต.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันท่ี 18 ต.ค. 65 เวลา 06:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.79 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 21 ต.ค. 65
เวลา 18:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.86 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล ามีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 18 ต.ค. 65 เวลา 03:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.36 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 
21 ต.ค. 65 เวลา 16:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.16 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

23

ป้อมพระจลุจอมเกล า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์ลืน่ซดัฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า

(องค์การมหาชน) คาดว่า ในช ่วงว ันที ่  17-19 ต.ค. 65 บริเวณสถานีเกาะม ัตโพน 
จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 18 ต.ค. 65 เวลา 16:00 น. ซึ่งสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 1 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 18 ต.ค. 65 เวลา 
03:00 น. ซ ึ ่งต ่ากว ่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.52 เมตร ส่วนบริเวณสถานีระโนด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 19 ต.ค. 65 เวลา 16:00 
น. ซึ ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.42 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุด ในวันที่ 
17 ต.ค. 65 เวลา 08:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.1 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

24

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานรีะโนด 

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



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที ่ 17-23 ต.ค. 65 ลมตะวันออกและลม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทย
จะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-1.5 เมตร และทะเลฝ่ังอันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1-2 เมตร

25

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 17-23 ต.ค. 65

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




