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HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

• เหตุการณ์ : อิทธิพลของร่องมรสุมที ่ผาดผ่านบริเวณ
ภาคใต้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 16-24 ต.ค. 65 ประกอบกับ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลางพัดปกคลุม
ภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงมี
ฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีฝนตก
หนักมาก(มากกว่า 90 มิลลิเมตร) ในพื้นที ่ 10 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

• ผลกระทบ : เกิดสถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหล
หลาก และน ้าท่วมขัง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
พังงา สตูล กระบี่ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส  
รวมพื ้นท ี ่  27 อ าเภอ 74 ต าบล 299 หมู ่บ ้าน และมี
ประชาชน ได้รับผลกระทบ 9,885 ครัวเรือน 

บันทึกความรู้
จากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลฝั่งมหาสมุทร

อินเดียตะวันออกสูงกว่าฝั่งตะวันตก (ดัชนี DMI เป็นลบ) และ
ความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลด้านมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันออกมีสภาวะลานีญาก าลังแรง (NIN3.4เป็นลบ) ประกอบ
กับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณ
ภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ ท าให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้

ควำมผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้ำทะเล 
วันที่ 16-22 ต.ค. 65

NIN3.4 = -0.70
(17-23 Oct)DMI = -0.73

(17-23 Oct)

22 ต.ค. 65 เกิดฝนตกหนักและมีน ้ำป่ำไหลหลำก
อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี

ที่มา : สยามรัฐ

20 ต.ค. 65 เกิดสถำนกำรณ์น ้ำป่ำไหลหลำก
และดินสไลด์ในพื้นท่ีอ.เกำะลันตำ จ.กระบี่ 

ที่มา : มติชนออนไลน์



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ และ
ประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน รวมถึงพายุไต้ฝุ่น “เนสาท” (NESAT) บริเวณทะเลจีนใต้ในวันที่ 18 ต.ค. 65 อ่อนก าลังลงเป็นพายุโซนร้อน
ในวันที่ 19 ต.ค. 65 และสลายตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามในวันที่ 21 ต.ค. 65
ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีร่องมรสุมพาดผ่านตลอดสัปดาห์กับ มี
หย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมทะเลอันดามันในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉีย งใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์   

น ้าในเข ื ่อน : ปัจจุบันเข ื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 59,339
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83.66% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 
35,802 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) 
ถึง 13 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (124.92%) เขื่อนล าตะคอง (114.46%) เขื่อนหนองปลาไหล (110.33%) เขื่อนกิ่ว
คอหมา (106.39%) เขื่อนป่าสักฯ (106.15%) เขื่อนทับเสลา (101.65%) เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (101.63%) เขื่อน
กระเสียว (101.56%) เขื่อนล านางรอง (101.10%) เขื่อนแม่มอก (100.64%) เขื่อนมูลบน (100.58%) เขื่อนนฤบ
ดินทรจินดา (100.45%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (100.02%)

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

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 24-30 ต.ค.65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจ ีนใต ้  ท  า ให ้ลมตะว ันออกและลมตะว ันออกเฉ ียงใต ้พ ัดปกคล ุมบร ิ เวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. 65 ประเทศไทยจะมีฝนตก
เล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และในช่วงวันที่ 
27-30 ต.ค. 65 ประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงกับมีอากาศเย็น ส่วนภาคใต้มีร่องมรสุมพาดผ่าน ส่งผล
ให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่  24-30 ต.ค. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 30 ต.ค. 65 เวลา 04:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.93 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดวันที ่ 28 ต.ค. 65 เวลา 09:00 น. ซึ ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.03 เมตร 
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 30 ต.ค. 65 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปาน
กลาง 1.78 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันท่ี 29 ต.ค. 65 เวลา 08:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.36 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที่ 24-30 ต.ค. 65 ลมตะวันออกและลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีก าลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลั งของสัปดาห์ 
ส่งผลให้ในช่วงต้นสัปดาห์ทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5
เมตร และในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง ประมาณ 1-2 เมตร 4



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สถำนกำรณพ์ำยุ
สัปดาห์นี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่น “เนสาท” (NESAT) ซึ่งก่อตัวจากพายุ

ดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ในวันที่ 13 ต.ค. 65 โดยพายุเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและทวี
ก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เนสาท” บริเวณเกาะลูซอน ในวันที่ 15 ต.ค. 65 และทวีก าลังแรงขึ้น
เป็นพายุไต้ฝุ่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 17 ต.ค. 65 แล้วเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
จากนั้นพายุได้อ่อนก าลังลงเป็นพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
ดองฮอย ประเทศเวียดนามในวันที่ 19 ต.ค. 65 แล้วอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อม
ความกดอากาศต ่าอย่างรวดเร็วที่บริเวณดังกล่าวในวันที่ 20 ต.ค. 65 โดยอิทธิพลของพายุท าให้
มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันอออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 20-22 ต.ค. 65

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



สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ สภำพอำกำศ
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ลักษณะกลุม่เมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
สัปดาห์นี้บริเวณภาคใต้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลั งของ
สัปดาห์กับมีกลุ่มเมฆหนาปกคลุมกระจายตัวบางแห่ง

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-24/50/141

18 ต.ค. 65 07:00 น. 19 ต.ค. 65 07:00 น. 20 ต.ค. 65 07:00 น.

21 ต.ค. 65 07:00 น. 22 ต.ค. 65 07:00 น. 23 ต.ค. 65 07:00 น.

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

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และ

ประเทศไทยตอนบนตลอดทั ้งสัปดาห์ ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลาง
พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน รวมถึงพายุไต้ฝุ่น “เนสาท” (NESAT) บริเวณทะเลจีนใต้ในวันที ่18 
ต.ค. 65 อ่อนก าลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 19 ต.ค. 65 และสลายตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ด้าน
ตะวันออกของประเทศเวียดนามในวันที่ 21 ต.ค. 65 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อย
บางแห่ง ส่วนภาคใต้มีร่องมรสุมพาดผ่านตลอดสัปดาห์กับมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุม
ทะเลอันดามันในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ท าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันและภาคใต้มีก าลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้ งสัปดาห์ 
ส่วนหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณทะเลอันดามันได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน
บริเวณอ่าวเบงกอลในวันที ่ 23 ต.ค.65 และเป็นพายุโซนร้อน “ศรีตรัง” (SRITRAN) บริเวณ
ดังกล่าวในวันที่ 24 ต.ค. 65 ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

18 ต.ค. 65 07:00 น. 19 ต.ค. 65 07:00 น. 20 ต.ค. 65 07:00 น.

21 ต.ค. 65 07:00 น. 22 ต.ค. 65 01:00 น. 23 ต.ค. 65 07:00 น.

24 ต.ค. 65 07:00 น. ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-24/13/22



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้ ง
สัปดาห์ และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานลางบริเวณภาคกลางในวันที่ 22 ต.ค. 65 และภาคตะวันออกมีฝน
ตกเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงวันที่ 22-23 ต.ค. 65 ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์กับมี
ฝนตกหนักบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์

สถำนกำรณฝ์นจำกภำพเรดำรต์รวจอำกำศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

17 ต.ค. 65 07:00 น. 18 ต.ค. 65 07:00 น. 19  ต.ค. 65 07:00 น. 20 ต.ค. 65 07:00 น.

21 ต.ค. 65 07:00 น. 22 ต.ค. 65 07:00 น. 23 ต.ค. 65 07:00 น.

8

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

ฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริ เวณภาคเหนือและภาคกลางในว ันท ี ่  22 ต.ค. 65 และ
ภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงวันที่ 22-23 ต.ค. 65 ส่วนภาคใต้มีฝนตก
ปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาค โดยมีฝนตกหนักมาก
บริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

17 ต.ค. 65 07:00 น. 18 ต.ค. 65 07:00 น. 19 ต.ค. 65 07:00 น. 20 ต.ค. 65 07:00 น.

21 ต.ค. 65 07:00 น. 22 ต.ค. 65 07:00 น. 23 ต.ค. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมำณฝนทั้งสัปดำห์
สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีฝนตก

ปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝน
ตกเพิ่มมากข้ึนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ควำมชืน้ในอำกำศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที่ 17-23 ต.ค. 65 ภาคเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกมีความชื้นในอากาศค่อนข้างต ่าในช่วงวันที่ 17-19 ต.ค. 65 และมีความชื้นเพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงวันที่ 19-22 ต.ค. 65 โดยมีความชื้นสูงบริเวณภาคกลางในวันที ่ 21 ต.ค. 65 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 22 ต.ค. 65 แล้วความชื้นบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงในวันที่ 23
ต.ค. 65 ส่วนภาคใต้มีความชื้นในอากาศสูงมากในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และมีความชื้นลดลง
เล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-10-24/9/1

17 ต.ค. 65 14:00 น. 18 ต.ค. 65 14:00 น. 19 ต.ค. 65 14:00 น. 20 ต.ค. 65 14:00 น.

21 ต.ค. 65 14:00 น. 22 ต.ค. 65 14:00 น. 23 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 16 ต.ค. 65 วันที ่23 ต.ค. 65

12

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 23 ต.ค. 65 ประเทศไทยมีความชื้นผิวดินลดลงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง กับมีความชื้นเพิ่มขึ้นบริเวณภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีความชื้นใกล้เคียงกันวันที่ 16
ต.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-
-

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
ปัจจุบันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 59,339

ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83.66% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณ
น ้าใช้การได้จริง 35,802 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้น
เขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) ถึง 13 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (124.92%) เขื่อนล าตะคอง 
(114.46%) เขื่อนหนองปลาไหล (110.33%) เขื่อนกิ่วคอหมา (106.39%) เขื่อนป่าสักฯ (106.15%)
เขื่อนทับเสลา (101.65%) เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (101.63%) เขื่อนกระเสียว (101.56%) เขื่อน
ล านางรอง (101.10%) เขื่อนแม่มอก (100.64%) เขื่อนมูลบน (100.58%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา 
(100.45%) และเขื่อนขุนด่านปราการชล (100.02%)
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที ่  24 ต.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเข ื ่อนขนาดใหญ่ท ั ้ง 35 แห่งท ั ่วประเทศ มีอยู ่  59,339

ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 35,802 ล้านลูกบาก์์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การ
มากที ่ส ุดเมื ่อพิจารณาข้อมูลตั ้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั ้งแต่ต้นปีมี 49,123
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในรอบ 10 ปี ส่วนปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี
มี 38,761 ล้านลูกบาศก์เมตร มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
จากการเปรียบเทียบข้อม ูลย้อนหลังต ั ้งแต ่ป ี  2561 ถึงปี  2565 พบว่าภาคเหนือ

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 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 24 ต.ค. 65 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

20,625 ล านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การ 13,929 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 19,29 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

17

ภาคเหนอื
แม่น ้ายม บริเวณจังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร 
แม่น ้าน่าน บริเวณจังหวัดพิจิตร 
คลองเกรียงไกร บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ 
แม่น ้าสะแกกรัง บริเวณจังหวัดอุทัยธานี 
ภาคกลาง
แม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 
แม่น ้าป่าสัก บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ และพระนครศรีอยุธยา 
คลองบางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แม่น ้าลพบุรี บริเวณจังหวัดลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา 
คลองบ้านกรด บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คลองสองพี่น้อง บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี 
แม่น ้าท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
ภาคใต้
คลองชี บริเวณจังหวัดตรัง 
คลองละงู บริเวณจังหวัดสตูล 
คลองฉลุง บริเวณจังหวัดสตูล
คลองอิปัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
แม่น ้ามูล บริเวณจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี 
แม่น ้าชี บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
และอุบลราชธานี 
ห้วยหลวง บริเวณจังหวัดอุดรธานี 
ห้วยทับทัน บริเวณจังหวัดสุรินทร์ 
ห้วยส าราญ บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ
ห้วยพวย บริเวณจังหวัดเลย
ล าปะเทีย บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ 
ล าจักราช บริเวณจังหวัดนครราชสีมา 
ล าน ้าชี บริเวณจังหวัดสุรินทร์ 
ล าน ้าพอง บริเวณจังหวัดขอนแก่น 
ล าน ้าปาว บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ล าน ้าเซบาย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
คลองปลายมาศ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ห้วยส าราญ บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ
ภาคตะวนัออก
แม่น ้าปราจีนบุรี บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี 
แม่น ้านครนายก บริเวณจังหวัดนครนายก
แม่น ้าบางปะกง บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา 
คลองท่าลาด บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สัปดาห์นี้อุณหภูมิผิวน ้าทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศา
เซลเซียส

อุณหภมูิผิวน ้ำทะเล

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

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

ฝั่งอ่าวไทย
17 ต.ค. 65 18:00 น. 18 ต.ค. 65 18:00 น. 19 ต.ค. 65 18:00 น. 20 ต.ค. 65 18:00 น.

21 ต.ค. 65 18:00 น. 22 ต.ค. 65 18:00 น. 23 ต.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
17 ต.ค. 65 18:00 น. 18 ต.ค. 65 18:00 น. 19 ต.ค. 65 18:00 น. 20 ต.ค. 65 18:00 น.

21 ต.ค. 65 18:00 น. 22 ต.ค. 65 18:00 น. 23 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 ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 
1-2 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
17 ต.ค. 65 18:00 น. 18 ต.ค. 65 18:00 น. 19 ต.ค. 65 18:00 น. 20 ต.ค. 65 18:00 น.

21 ต.ค. 65 18:00 น. 22 ต.ค. 65 18:00 น. 23 ต.ค. 65 18:00 น.

17 ต.ค. 65 18:00 น. 18 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)



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดฝูน ปี 2565
ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพืชไร่-พืชผัก ไปแล้ว 16.21 ล านไร่ หรือคิดเป็น 93%

ของแผนการเพาะปลูก ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปี 15.67 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 19 ตุลาคม 2565

หน่วย : ล านไร่



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 24-26 ต.ค.65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ท าให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณตอนล่างของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีร่องมรสุมพาดผ่าน ส่งผลให้ภาคใต้ยั งคงมี
ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่ง

▪ ช่วงวันที่ 27-30 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ท าให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน 
ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงกับมีอากาศเย็น ส่วนร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผล
ให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ

22

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

27 ต.ค. 65

24 ต.ค. 65 25 ต.ค. 65 26 ต.ค. 65

28 ต.ค. 65 29 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65



คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 24-30 ต.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันท่ี 30 ต.ค. 65 เวลา 04:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.93 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 28 ต.ค. 65
เวลา 09:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.03 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล ามีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 30 ต.ค. 65 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.78 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 
29 ต.ค. 65 เวลา 08:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.36 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

23

ป้อมพระจลุจอมเกล า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์ลืน่ซดัฝั่ง
จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า

(องค์การมหาชน) คาดว่า ในช่วงว ันที ่  24-26ต.ค. 65 บริเวณสถานีเกาะม ัตโพน 
จังหวัดชุมพร มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 26 ต.ค. 65 เวลา 11:00 น. ซึ่งสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.7 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 24 ต.ค. 65 เวลา 
04:00 น. ซ ึ ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.18 เมตร ส่วนบริเวณสถานีระโนด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุด ในวันที่ 25 ต.ค. 65 เวลา 08:00 
น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.6 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 26 ต.ค. 
65 เวลา 03:00 น. ซึ่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.16 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

24

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานเีกาะมตัโพน

กราฟคลืน่ซดัฝัง่สถานรีะโนด 

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



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลในช่วงวันที ่ 24-30 ต.ค. 65 ลมตะวันออกและลม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีก าลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ
สัปดาห์ ส่งผลให้ในช่วงต้นสัปดาห์ทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมี
คลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร และในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมคีลื่นสูง 
ประมาณ 1-2 เมตร

25

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 24-30 ต.ค. 65

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




