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ประจ ำวันที่ 31 ตุลำคม 2565



สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ คำดกำรณส์ปัดำหห์นำ้

สารบัญ

สภาพอากาศ
5 สถานการณ์พายุ

6 ลักษณะกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม

7 แผนที่ความกดอากาศ

8 สถานการณ์ฝน
• เรดาร์ตรวจอากาศ
• สถานีตรวจอากาศ
• ปริมาณฝนทั้งสัปดาห์

11 ความชื้นในอากาศ

สถานการณน์้า้
12 ความชื้นผิวดิน

13 สถานการณ์น้้าในเขื่อน

• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
• น้้าในเขื่อนขนาดใหญ่รายภาค
• น้้าในเขื่อนพ้ืนท่ีลุ่มน้้าเจ้าพระยา

17 ระดับน้้าในแม่น้้าสายหลัก

18 สถานการณ์น้้าทะเล
• อุณหภูมิพื้นผิวน้้าทะเล
• ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
• น้้าเค็มรุก

21 แผน/ผล การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

สภาพอากาศ
22 คาดการณ์ฝน 7 วันข้างหน้า

สถานการณน์้า้

23 คาดการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา

24 คาดการณ์คลื่นซัดฝ่ัง

25 คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล
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HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า
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วันที่ 29 ต.ค. 65 เวลา 9.00 น. เกิดน ้าทะเลหนุนเข้าทว่มถนนบริเวณ ต.บางจาก อ.พระประแดง เกือบตลอดทั้งสาย 
โดยบางจุดน ้าสูง 40-50 ซม. ส่วนถนนสาย 303 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล 

มีปริมาณน ้าท่วมมิดทั้งถนน โดยบางจุดมีน ้าท่วมสงู 80-90 ซม.

อิทธิพลของน ้าทะเลหนุนในวันที่ 29 ต.ค. 65 ท าให้บริเวณสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้ามีระดับน ้าสูงถงง 
1.93 ม.รทก. ส่งผลให้เกิดน ้าล้นตลิ่งและมีน ้าท่วมถนนหลายสายในบริเวณดังกล่าว

บันทงกความรู้
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงต ่ากว่า 
23 องศาเซลเซียส ซง ่งอยู ่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบ
ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถงงความสูง 
3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000
เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับ
ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทย
ตอนบนลดลงอย่างต่อเนื ่อง ซง ่งจากปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้ในวันที่ 29 ต.ค. 65 ประเทศไทยเข้าสู่เข้าสู่ฤดู
หนาว

แผนทีอ่ากาศ วันที่ 29 ต.ค. 56

อุณหภมูลิดลง
ช่วงวันที ่29 ต.ค. 65

ข้อมลูตัง้แตว่นัที ่25-31ต.ค. 65 สถานแีมอ่าย จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยเขา้สู่ฤดหูนาวตัง้แตว่นัที่ 29 ต.ค. 65 เนื่องจาก
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลัง
ปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ท าให้ประเทศไทยตอนบน
มีฝนลดลง มีลมแรงขึ้น และมีอากาศเย็นลง โดยประเทศไทย
ตอนบนมีฝนลดลง มีลมแรง และมีอากาศเย็นลง โดย
บริเวณภาคเหนือมีอุณหภูมิต ่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 
15.4 องศาเซลเซียส ในวันที ่  30 ต.ค. 65 และในวันที่  
29 ต.ค. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย 19.5 
องศาเซลเซียส



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน 
ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถงง
ปานกลาง หลังจากนั้นในวันที่ 29 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนง่งแผ่ลงมาปกคลุม
บริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังแรงขึ้ น 
ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนฝนลดลง ลมแรงขึ้น และมีอากาศเย็นลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่าน ส่งผลให้ภาคใต้
มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถงงหนักมากได้ในบางแห่ง

น ้าในเขื่อน : ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 59,408 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 83.76% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 35,871 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) ถงง 12 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ 
(119.16%) เขื่อนล าตะคอง (112.30%) เขื่อนหนองปลาไหล (111.50%) เขื่อนกิ่วคอหมา (103.77%) เขื่อนแควน้อยบ ารุง
แดน (101.90%) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (101.88%) เขื ่อนทับเสลา (101.03%) เขื ่อนล านางรอง (100.95%) เขื่อนแม่งัด 
(100.94%) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (100.45%) เขื่อนกระเสียว (100.15%) และเขื่อนแม่มอก (100.13%)

น ้าในแม่น ้าล าคลอง : ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกและภาค
กลางมีระดับน ้าปานกลางถงงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถงงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งในหลายพ้้นที่

สถานการณป์จัจบุนั

คาดการณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังแรงขึ้น ส่ งผลให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง อาจมีลมแรงเพิ่มขึ้นและอากาศเย็นลง ส่วนร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้
ตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนในช่วง
วันที่ 3-6 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และ
อากาศเย็นลง ส่วนภาคใต้ยังคงฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 31 ต.ค.-7 พ.ย. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการ
กองทัพเรือ น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 3 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร และน ้าลงต ่าสุดใน
วันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุด
ในวันที่ 3 พ.ย. 65 เวลา 15.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.23 เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 
03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.52 เมตร

คาดการณ์คลื่น : คาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเลช่วงวันที่ 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงปร ะมาณ 1-2 เมตร 
ในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 65 หลังจากนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร จนถงงปลายสัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ และจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ 
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

พายุโซนร้อน “นัลแก” (NALGAE) ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต ่าก าลังแรงบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิก หลังจากนั้นในวันที่ 26 ต.ค. 65 ได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน โดยมี
ทิศทางมุ่งหน้า ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “นัลแก” ในวันที่ 
27 ต.ค. 65 พร้อมทั้งเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และได้ขึ ้นฝั่งที่เขตบี โคลทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 29 ต.ค. 65 ต่อมาได้เคลื่อนตัวเข้าสู่
ทะเลจีนใต้ โดยมีแนวโน้มทวีก าลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น จากนั้นจะอ่อนก าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน
บริเวณชายฝ่ังเกาะไหหล าของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซง่งคาดว่าพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย

ที่มา: University College London 



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ภาคใต้ของประเทศมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคกลาง
ตอนล่างและภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆหนาแน่นกระจุกตัวในช่วงวันที่ 26-27 ต.ค. 65 หลังจากนั้น
กลุ ่มเมฆปกคลุมบางเบาในบางพ้้นที ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงวันที ่ 28-
29 ต.ค. 65

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 
จัดท าโดย: Digital Typhoon

ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-31/50/141

25 ต.ค. 65 07:00 น. 26 ต.ค. 65 07:00 น. 27 ต.ค. 65 07:00 น.

28 ต.ค. 65 07:00 น. 29 ต.ค. 65 07:00 น. 30 ต.ค. 65 07:00 น.

31 ต.ค. 65 07:00 น.



สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-31/13/22

25 ต.ค. 65 07:00 น. 26 ต.ค. 65 07:00 น. 27 ต.ค. 65 07:00 น.

28 ต.ค. 65 07:00 น. 29 ต.ค. 65 07:00 น. 30 ต.ค. 65 07:00 น.

31 ต.ค. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถงงปานกลาง หลังจากนั้นในวันที่ 29 ต.ค. 65 บริเวณความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนง่งแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ปร ะเทศไทย
ตอนบนฝนลดลง ลมแรงขึ้น และมีอากาศเย็นลง และจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ของประเทศ ส่งผลให้ภาคใต้มี
ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถงงหนักมากได้ในบางแห่ง



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกปานกลางถงงหนักกระจุกตัวในบางบริเวณของภาคเหนือด้าน
ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างตรวจพบกลุ่ม
ฝนตกหนักถงงหนักมากกระจายตัวในหลายพ้้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สภาพอากาศ
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/radar

24 ต.ค. 65 25 ต.ค. 65 26 ต.ค. 65 27 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65 29 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65
เรดารภ์เูกต็

24 ต.ค. 65 07:00 น. 25 ต.ค. 65 07:00 น. 26 ต.ค. 65 07:00 น. 27 ต.ค. 65 07:00 น.

28 ต.ค. 65 07:00 น. 29 ต.ค. 65 07:00 น. 30 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/2022-10-31/64/180

24 ต.ค. 65 07:00 น. 25 ต.ค. 65 07:00 น. 26 ต.ค. 65 07:00 น. 27 ต.ค. 65 07:00 น.

28 ต.ค. 65 07:00 น. 29 ต.ค. 65 07:00 น. 30 ต.ค. 65 07:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถงงปานกลาง กับมีฝนตกหนักในบางพ้้ นที่
ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยจังหวัดที่มีปริมาณฝน
ตกหนักมีทั้งสิ้น 14 จังหวัด ซง่งจังหวัดที่มีปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
62 มิลลิเมตร ปทุมธานี 61 มิลลิเมตร จันทบุรี 60 มิลลิเมตร น่าน 59 มิลลิเมตร และล าปาง 
50 มิลลิเมตร ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถงงหนักมากในหลายพ้้นที่  โดยจังหวัด
ที่มีปริมาณตกหนักมาก ได้แก่ จังหวัดสตูล 132 มิลลิเมตร สงขลา 110 มิลลิเมตร ยะลา 108 
มิลลิเมตร ภูเก็ต 104 มิลลิเมตร สุราษฎร์ธานี 102 มิลลิเมตร ประจวบคีรีขันธ์ 99 มิลลิเมตร ตรัง 
96 มิลลิเมตร และนราธิวาส 91 มิลลิเมตร



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์นี้ภาคใต้มีฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมี
ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง
ด้านฝั่งตะวันตก รวมไปถงงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถงงภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตก

สัปดาหน์ี้สัปดาหท์ีแ่ลว้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 
ระหว่างวันที่ 24-30 ต.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นสูงเป็นระยะๆ ตลอดทั้งสัปดาห์
โดยในวันที่ 24 ต.ค. 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความชื้นต ่า หลังจากนั้นความชื้นค่อยๆ 
เพิ่มสูงขึ ้น และสูงมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านฝั่งตะวันตก ภาคเหนือ ภาคกลาง
ตอนล่าง และภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 27 ต.ค. 65 และความชื้นค่อยๆ ลดลงจนถงงปลายสัปดาห์ 
ส่วนบริเวณภาคใต้มีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์ และมีความชื้นสูงมากในช่วงวันที่ 27-28 ต.ค. 65

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-10-31/9/1

24 ต.ค. 65 14:00 น. 25 ต.ค. 65 14:00 น. 26 ต.ค. 65 14:00 น. 27 ต.ค. 65 14:00 น.

28 ต.ค. 65 14:00 น. 29 ต.ค. 65 14:00 น. 30 ต.ค. 65 14:00 น.



วันที่ 23 ต.ค. 65 ประเทศไทยตอนบนมีความชื้นผิวดินลดลงจากวันที่ 16 ต.ค. 65
ส่วนบริเวณภาคใต้มีความชื้นใกล้เคียงจากวันดังกล่าว

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

12

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

วันที ่16 ต.ค. 65 วันที ่23 ต.ค. 65



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 59,408 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น 83.76% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 35,871 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื ่อนที่มีปริมาณน ้ากักเก็บอยู่ในเกณฑ์น ้าล้นเขื่อน (มากกว่า 100% ของความจุ) ถงง 
12 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (119.16%) เขื่อนล าตะคอง (112.30%) เขื่อนหนองปลาไหล (111.50%) เขื่อน
กิ่วคอหมา (103.77%) เขื ่อนแควน้อยบ ารุงแดน (101.90%) เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ์ (101.88%) เขื ่อนทับเสลา 
(101.03%) เขื ่อนล านางรอง (100.95%) เขื ่อนแม่งัด (100.94%) เขื ่อนนฤบดินทรจินดา (100.45%) เขื ่อน
กระเสียว (100.15%) และเขื่อนแม่มอก (100.13%)

-

-



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 31 ต.ค. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 59,408 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การได้จริง 35,871 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การ
มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ 
สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 49,960 ล้านลูกบาก์์เมตร ซง่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ส่วน
ปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 39,439 ล้านลูกบาศก์เมตร มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 
2561

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

วันที่ 31 ต.ค. 65 พบว่า ปริมาณน ้ากักเก็บและปริมาณน ้าใช้การของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวันออกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคใต้น้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ปี 2563 และเมื่อพิจารณาปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ภาคตะวันออกมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561 ส่วน
ปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่า ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2561

15

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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วันที่ 31 ต.ค. 65 เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บ
รวมกัน 20,752 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน ้าใช้การ 14,056 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน ้ากัก
เก็บและน ้าใช้การมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ในช่วง
ฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 จะต้องมีน ้าเพ้่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษา
ระบบนิเวศ ประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซง่งปริมาณน ้ากักเก็บเพียงพอต่อความตอ้งการใช้
น ้าในช่วงฤดูแล้งแล้ว (เกินจากความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 อยู่ 
2,058 ล้านลูกบาศก์เมตร)

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน ้า
ปานกลางถงงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถงงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่ง บริเวณดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
• แม่น ้าชี บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
และอุบลราชธานี 

• ล าน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น
• ล าน ้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
• ล าน ้าเซบาย จังหวัดอุบลราชธานี
• ล าน ้าเซบก จังหวัดอุบลราชธานี
• แม่น ้ามูล บริเวณจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี

• ห้วยส าราญ จังหวัดศรีสะเกษ
ภาคใต้
• คลองอิปัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• แม่น ้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• คลองละงู จังหวัดสตูล

ภาคกลาง
• แม่น ้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
• แม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา
• คลองบางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
• คลองเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แม่น ้าลพบุรี บริเวณจังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา
• คลองบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• คลองเปรมประชากรและคลองมหาสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร
• คลองสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
• แม่น ้าท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
ภาคเหนอื
• แม่น ้ายม บริเวณจังหวัดพิษณุโลก
• คลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์



สัปดาห์นี้บริเวณอันดามันตอนบนมีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ส่วนทะเลอ่าวไทยและ
อันดามันตอนล่างมีอุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ท่ีผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

18

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

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

ฝั่งอา่วไทย
24 ต.ค. 65 18:00 น. 25 ต.ค. 65 18:00 น. 26 ต.ค. 65 18:00 น. 27 ต.ค. 65 18:00 น.

28 ต.ค. 65 18:00 น. 29 ต.ค. 65 18:00 น. 30 ต.ค. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
24 ต.ค. 65 18:00 น. 25 ต.ค. 65 18:00 น. 26 ต.ค. 65 18:00 น. 27 ต.ค. 65 18:00 น.

28 ต.ค. 65 18:00 น. 29 ต.ค. 65 18:00 น. 30 ต.ค. 65 18:00 น.



สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง
ประมาณ 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
25 ต.ค. 65 06:00 น. 26 ต.ค. 65 06:00 น. 27 ต.ค. 65 06:00 น. 28 ต.ค. 65 06:00 น.

29 ต.ค. 65 06:00 น. 30 ต.ค. 65 06:00 น. 31 ต.ค. 65 06:00 น.

25 ต.ค. 65 06:00 น. 26 ต.ค. 65 06:00 น. 27 ต.ค. 65 06:00 น. 28 ต.ค. 65 06:00 น.

29 ต.ค. 65 06:00 น. 30 ต.ค. 65 06:00 น. 31 ต.ค. 65 06:00 น.



สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล
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จากการตรวจวัดค่าความเค็มในแม่น ้าสายหลัก พบว่า บริเวณแม่น ้าเจ้าพระยา สถานีส าแล แม่น ้าบางปะกง สถานี
บางแตน และแม่น ้าท่าจีน สถานีกระทุ่มแบนมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกตติลอดทั้งสัปดาห์

แม่น า้เจา้พระยา ณ สถานสี าแล (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)

ที่มา: การประปานครหลวง
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://rwc.mwa.co.th/page/graph/

แม่น า้บางปะกง ณ สถานบีางแตน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)

ที่มา: การประปานครหลวง
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://rwc.mwa.co.th/page/graph/

แม่น า้ทา่จนี ณ สถานกีระทุม่แบน (อยู่ในเกณฑป์กต)ิ

คว
ำม
เค็ม

 (ก
รัม

/ล
ิตร
)

ที่มา: การประปานครหลวง
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://rwc.mwa.co.th/page/graph/



ปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกข้าวนาปีและพ้ชไร่-พ้ชผักไปแล้วทั้งหมด 16.25 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
93% ของแผน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการปลูกข้าวนาปีไปแล้ว 15.70 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 
93%  โดยภาคกลางมีการเพาะปลูกข้าวนาปีมากกว่าแผนที่วางไว้ถงง 4 เท่าตัว (428%) และภาคเหนือ
มากกว่าแผนที่วางไว้ 2% ส่วนพ้้นที่ที ่มีการปลูกพ้ชไร่-พ้ชผักมากกว่าแผนที่วางไว้ ได้แก่ ภาคกลาง
มากกว่าแผนที่วางไว้ 65% ภาคเหนือมากกว่าแผนที่วางไว้ 47% และบริเวณลุ่มน ้าเจ้าพระยา 10%

สถานการณ์น ้า
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ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2565

หน่วย : ล้านไร่



▪ ช่วงวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศ
ไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีก าลังแรงขึ้ น 
ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง อาจมีลมแรงเพิ่มขึ้นและอากาศเย็นลง ส่วนร่องมรสุมเลื่อน ลงไป
พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่ง โดยเฉพาะ
บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

▪ ช่วงวันที่ 3-6 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้
ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและอากาศเย็นลง ส่วนภาคใต้ยังคงฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักได้ใน
บางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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

3 พ.ย. 65

31 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 2 พ.ย. 65

4 พ.ย. 65 5 พ.ย. 65 6 พ.ย. 65



จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่า 31 ต.ค.-7 พ.ย. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือ 
น ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 3 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร และน ้าลง
ต ่าสุดในวันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 04.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.14 เมตร ส่วนบริเวณป้อม
พระจุลจอมเกล้าน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 3 พ.ย. 65 เวลา 15.00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.23
เมตร และลงต ่าสูงสุดใน วันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 03.00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.52 เมตร

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้า

23

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื

ป้อมพระจลุจอมเกล้า



จากการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นซัดฝั่ง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การ
มหาชน) คาดว่า ในช่วงวันที ่  31 ต.ค.-2 พ.ย. 65 บริเวณสถานีเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มี
ระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 15.00 น. ซง่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
1.36 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 02.00 น. ซง่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 0.47 เมตร ส่วนบริเวณสถานีสงขลามีระดับน ้าทะเลสุทธิยกตัวสูงสุดในวันที่ 31 ต.ค. 65 
เวลา 13.00 น. ซง่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.56 เมตร และมีระดับน ้าทะเลสุทธิต ่าสุดในวันที่ 31
ต.ค. 65 เวลา 06.00 น. ซง่งต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.02 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 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 65 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 65 หลังจากนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร จนถงงปลาย
สัปดาห์ ส่วนทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ในช่วงต้นสัปดาห์ และจะมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-2 เมตร ในช่วงปลายสัปดาห์ 

คาดการณ์สัปดาห์
หน้า

สถานการณ์น ้าทะเล
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การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 65

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