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HIGHTLIGHT
สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

บันทึกความรู้
จากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลฝั่งมหาสมุทร

อินเดียตะวันออกสูงกว่าฝั่งตะวันตก (ดัชนี DMI เป็นลบ) และ
ความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน ้าทะเลด้านมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันออกมีสภาวะลานีญาก าลังแรง (NIN3.4เป็นลบ) ประกอบ
กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยมี
ก าลังแรงอยู่ในช่วง 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีหย่อมความ
กดอากาศต ่าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ร่องมรสุมบริเวณ
ภาคใต้ตอนล่างมีก าลังแรง ท าให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้

ความผดิปกตขิองอณุหภมูผิวิน ้าทะเล
วันที่ 13 พ.ย. 65

NIN3.4 = -0.67
(7-13 Nov)DMI = -0.11

(7-13 Nov)

ที่มา : PPTVHD 36 ที่มา : Thainews

ภาคใต้ตอนล่างเริ่มกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้ง เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ประกอบกบัหยอ่มความกดอากาศต า่บรเิวณประเทศมาเลเซยี ท าให้รอ่งมรสมุทีพ่าดผา่นภาคใต้ตอนล่างมีก าลังแรง
ขึ้นตั้งแตช่่วงวันที่ 10-14 พ.ย. 65 ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่าง โดยมีฝนตก
หนักมากกว่า 100 มิลลิเมตร บริเวณจังหวัดนราธิวาส สงขลา ปัตตานี และยะลา ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมฉับพลันและ
น ้าป่าไหลหลากในช่วงวันที่ 11-13 พ.ย. 65 บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมพื้นที่ 13 อ าเภอ 
55 ต าบล 201 หมู่บ้าน และมีประชาชนได้รับผลกระทบ 4,919 ครัวเรือน

เขื่อนบางลางมีปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนในวันที่ 12 พ.ย. 65 สูงถึง 30.94 ล้าน ลบ.ม. และท าให้ปัจจุบันมี
ปริมาณน ้าเก็บกักอยู่ที่ 919.13 ล้าน ลบ.ม. 

ความเรว็และทศิทางลมที่ระดบั 1.5 กม.

13 พ.ย. 65 จ.ปัตตานีมีน ้าป่าไหลหลากจากแม่น ้า
ปัตตานีเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต ่า 3 อ าเภอ

10 พ.ย. 65 จ.ยะลาเกิดน ้าไหลเข้าท่วมพื้นที่
อ.ยะหาและอ.เมืองยะลา

13 พ.ย. 65 จ.สงขลาเกิดน ้าท่วมในพื้นที่
อ.สะบ้าย้อย

ปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ เขื่อนบางลาง

เขื่อนบางลาง



สภาพอากาศ : สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้อ่อนก าลังลง 
กับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน าความช้ืนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีร่องมรสุมเลื่อ นลงไป
พาดผ่านตอนล่างของภาคและประเทศมาเลเซียเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลอันดามันตอนล่า ง และ
ในช่วงปลายสัปดาห์มีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณช่องแคบมะละกา ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มี ฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ 

น ้าในเข ื ่อน : ปัจจุบันเข ื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 59,060
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83.27% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้าใช้การได้จริง 
35,522 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน ้าล้นเขื่อนเกิดขึ้น 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนหนองปลาไหล (108.14%) เขื่อนล าตะคอง 
(107.76%) เขื่อนกิ่วคอหมา (107.51%) เขื่อนอุบลรัตน์ (106.17%) เขื่อนแม่งัด (103.01%) และเขื่อนแควน้อยบ ารุง
แดน (100.81%)

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

สถำนกำรณป์จัจบุนั

คำดกำรณ์

สรุปสถานการณ์ที่ผ่านมาและคาดการณ์สัปดาห์หน้า

คาดการณ์ฝน : ช่วงวันที่ 14- พ.ย.65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่าน
บริเวณภาคใต้ตอนล่างและหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามัน
ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

คาดการณ์ระดับน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยา : จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย 
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที ่  14-20 ต.ค. 65 บริเวณสถานี
กองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 06:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 
0.88 เมตร และน ้าขึ ้นสูงสุดวันที ่ 17 พ.ย. 65 เวลา 15:00 น. ซึ ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.84 เมตร 
ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล ามีระดับน ้าต ่าสุดในวันที่ 15 พ.ย.  65 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปาน
กลาง 1.45 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันท่ี 14 พ.ย. 65 เวลา 10:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.16 เมตร 

คาดการณ์คลื่น : ลมตะวันออกและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอัน
ดามันมีก าลังอ่อนในช่วงวันที่ 14 - 16 พ.ย. 65 ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1.0-1.5
เมตร และทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1.0-2.0 เมตร หลังจากนั้นบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนล่างจะมี
ความสูงคลื่นมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 18-20 พ.ย. 65 และทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ใน
วันที่ 20 พ.ย. 65

4



สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ลักษณะกลุม่เมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
สัปดาห์นี้มีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นบริเวณภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนบริ เวณประเทศ

ไทยตอนบนมีเมฆปกคลุมเบาบางกระจายตัวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกในช่วงปลายสัปดาห์

ที่มา: ภาพถ่ายจากดาวเทียม Himawari-8 จัดท าโดย Kochi University.
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-11-14/50/141

8 พ.ย. 65 07:00 น. 9 พ.ย. 65 07:00 น. 10 พ.ย. 65 07:00 น.

11 พ.ย. 65 07:00 น. 12 พ.ย. 65 07:00 น. 13 พ.ย. 65 07:00 น.

14 พ.ย. 65 07:00 น.
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

แผนที่อำกำศ
สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้อ่อนก าลัง

ลง  ก ับม ีลมตะว ันออกและลมตะว ันออกเฉ ียง ใต ้พ ัดน  าความช ื ้ น เข ้ าปกคล ุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ ง
ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านตอนล่างของภาคและประเทศ
มาเลเซียเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง และในช่วงปลายสัปดาห์มี
หย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณช่องแคบมะละกา ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง
และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ 

8 พ.ย. 65 07:00 น. 9 พ.ย. 65 01:00 น. 10 พ.ย. 65 07:00 น.

11 พ.ย. 65 07:00 น. 12 พ.ย. 65 07:00 น. 13 พ.ย. 65 07:00 น.

14 พ.ย. 65 07:00 น. ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูลเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-11-14/13/22



เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ และบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

สถานการณฝ์นจากภาพเรดารต์รวจอากาศ

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

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

หมายเหต ุ: ภาพถ่ายแสดงปริมาณฝนจากเรดาร์คอมโพสิต
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

7 พ.ย. 65 07:00 น. 8 พ.ย. 65 07:00 น. 9 พ.ย. 65 07:00 น. 10 พ.ย. 65 07:00 น.

11 พ.ย. 65 07:00 น. 12 พ.ย. 65 07:00 น. 13 พ.ย. 65 07:00 น.
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ปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจอากาศ
สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์กับมี

ฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกใน
วันที ่ 13 พ.ย. 65 ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั ้งสัปดาห์โดยเฉพาะ
บริเวณณตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 65 ซึ่งมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสตูล 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/2022-11-14/64/180

7 พ.ย. 65 07:00 น. 8 พ.ย. 65 07:00 น. 9 พ.ย. 65 07:00 น. 10 พ.ย. 65 07:00 น.

11 พ.ย. 65 07:00 น. 12 พ.ย. 65 07:00 น. 13 พ.ย. 65 07:00 น.
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สัปดาหท์ีผ่า่นมา สัปดาหน์ี้

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)

ปริมาณฝนทั้งสปัดาห์
สัปดาห์นี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีปริมาณฝน

เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนภาคใต้พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนัก
บริเวณด้านตะวันออกของภาค

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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ความชืน้ในอากาศ
แผนภาพแสดงการกระจายตัวของความชื้นในอากาศของประเทศไทยสะสมเวลา 14.00 น. 

ระหว่างวันที ่ 7-13 พ.ย. 65 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกมีความชื ้นค่อนข้างต ่าในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์แล้วมีความชื ้ นเพิ่มสูงขึ ้น
โดยเฉพาะบริ เวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีความชื้นสูงตลอดทั้งสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ข้อมลูเพิม่เตมิ: http://www.thaiwater.net/weather/22022-11-14/9/1

7 พ.ย. 65 14:00 น. 8 พ.ย. 65 14:00 น. 9 พ.ย. 65 14:00 น. 10 พ.ย. 65 14:00 น.

11 พ.ย. 65 14:00 น. 12 พ.ย. 65 14:00 น. 13 พ.ย. 65 14:00 น.



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

วันที่ 30 ต.ค. 65 วันที ่6 พ.ย. 65

11

ควำมชืน้ผิวดนิ
วันที่ 6 พ.ย. 65 ประเทศไทยมีความชื้นผิวดินลดลงบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มี
ความชื้นผิวดินเพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 ต.ค. 65

สัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา: คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

-
-

สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
ปัจจุบ ันเขื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งท ั ่วประเทศ ม ีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 59,060

ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83.27% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น ้ามาก โดยเป็นปริมาณน ้า
ใช้การได้จริง 35,522 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีน ้าล้นเขื่อนเกิดขึ้น 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนหนองปลาไหล 
(108.14%) เขื ่อนล าตะคอง (107.76%) เขื่อนกิ่วคอหมา (107.51%) เขื ่อนอุบลรัตน์ (106.17%) 
เขื่อนแม่งัด (103.01%) และเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (100.81%)
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่ทั้งประเทศ
วันที ่  14 พ.ย. 65 ปริมาณน ้ากักเก็บในเข ื ่อนขนาดใหญ่ทั ้ง 35 แห่งทั ่วประเทศ มีอยู ่  59,060

ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน ้าใช้การได้ 35,522 ล้านลูกบาก์์เมตร โดยปริมาณน ้ากักเก็บและน ้าใช้การ
มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2560 ส่วนปริมาณน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่ต้นปีมี 51,088 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และมีปริมาณน ้าระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 40,707 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาน ้าไหลลงอ่างฯ สะสมและ
ปริมาณน ้าระบายสะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในรอบ 10 ปี 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นขนำดใหญ่รำยภำค
วันที่ 14 พ.ย. 65 พบว่าภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้า

กักเก็บและน ้าใช้การมากที่สุด เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561 และเมื่อพิจารณาปริมาณ
น ้าไหลลงอ่าง ฯ สะสมตั้งแต่ต้นปี พบว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าไหลลง
อ ่างฯ สะสมมากท ี ่ส ุด ส ่วนปร ิมาณน ้าระบายสะสมตั ้งแต ่ต ้นป ี  พบว ่าภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการระบายน ้าสะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
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สถำนกำรณน์ ้ำในเขือ่นพืน้ทีลุ่่มน ำ้เจำ้พระยำ
วันที่ 14 พ.ย. 65 เขื ่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื ่อนหลักในลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีปริมาณน ้ากักเก็บรวมกัน 

20,813 ล้านลูกบาศก์เมตร มากที่สุดเมื ่อเทียบกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 และมีปริมาณน ้าใช้การ 14,117
ล้านลูกบาศก์เมตร มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากปี 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้ง
และช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 จะต้องมีน ้าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ 
ประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน ้ากักเก็บเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งแล้ว 
(เกินจากความต้องการใช้น ้าในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2565 อยู่ 2,117 ล้านลูกบาศก์เมตร)

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

ที่มา : คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ



ระดับน ำ้ในแมน่ ำ้สำยหลกั
ระดับน ้าในแม่น ้าสายหลักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีระดับน ้า

ปานกลางถึงน ้ามาก ส่วนภาคใต้มีระดับน ้าน้อยถึงระดับน ้าปานกลาง และมีน ้าล้นตลิ่งดังต่อไปนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า
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ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
แม่น ้าชี บริเวณจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
และอุบลราชธานี 
ล้าน ้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
แม่น ้ามูล บริเวณจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
ห้วยส าราญ จังหวัดศรีสะเกษ
ภาคกลาง
คลองเกรียงไกร จังหวัดนครสวรรค์ 
แม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดชัยนาท 
แม่น ้าลพบุรี บริเวณจังหวัดลพบุรี 
คลองบางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คลองเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คลองบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คลองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
แม่น ้าท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
คลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 

ภาคใต้
คลองละงู จังหวัดสตูล 
คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
คลองปะแต จังหวัดยะลา
คลองตันหยง จังหวัดปัตตานี
แม่น ้าปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้า

สัปดาห์นี้บริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส
ตลอดทั้งสัปดาห์

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
7 พ.ย. 65 18:00 น. 8 พ.ย. 65 18:00 น. 9 พ.ย. 65 18:00 น. 10 พ.ย. 65 18:00 น.

11 พ.ย. 65 18:00 น. 12 พ.ย. 65 18:00 น. 13 พ.ย. 65 18:00 น.

ฝั่งอันดามนั
7 พ.ย. 65 18:00 น. 8 พ.ย. 65 18:00 น. 9 พ.ย. 65 18:00 น. 10 พ.ย. 65 18:00 น.

11 พ.ย. 65 18:00 น. 12 พ.ย. 65 18:00 น. 13 พ.ย. 65 18:00 น.

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


สัปดาห์นี้ทะเลอ่าวไทยมีความสูงคลื่นประมาณ 1-1.5 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง
ประมาณ 1-2 เมตร ตลอดทั้งสัปดาห์

ควำมสูงและทิศทำงคลื่นทะเล

18

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
7 พ.ย. 65 18:00 น. 8 พ.ย. 65 18:00 น. 9 พ.ย. 65 18:00 น. 10 พ.ย. 65 18:00 น.

11 พ.ย. 65 18:00 น. 12 พ.ย. 65 18:00 น. 13 พ.ย. 65 18:00 น.

7 พ.ย. 65 18:00 น. 8 พ.ย. 65 18:00 น. 9 พ.ย. 65 18:00 น. 10 พ.ย. 65 18:00 น.

11 พ.ย. 65 18:00 น. 12 พ.ย. 65 18:00 น. 13 พ.ย. 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 ้าท่าจีนที่สถานีกระทุ่มแบน และแม่น ้าบางปะกงที่สถานีบางแตนมีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ตลอดทั้งสัปดาห์

น ้ำเคม็รกุ

19

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น ้าทะเล

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

แม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าท่าจีน ณ สถานีกระทุ่มแบน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)

แม่น ้าบางปะกง ณ สถานีบางแตน (อยู่ในเกณฑ์ปกติ)



แผน/ผลกำรเพำะปลกูพชืในชว่งฤดแูลง้ ปี 2565
ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งแล้วและมีการปลูกข้าวนาปรั งและพืชไร่-

พืชผัก รวม 200,000 ไร่ หรือคิดเป็น 2% ของแผนการเพาะปลูก โดยมีการปลูกข้าวนาปรัง 150,000 ไร่ 
คิดเป็น 1% ซึ่งมีการเพาะปลูกมากที่สุดบริเวณภาคกลาง คิดเป็น 16% รองลงมาคือภาคเหนือ 6% และ
ภาคตะวันออก 5% ส่วนการเพาะปลูกพืชไร่-พืชผัก มีการเพาะปลูกไปแล้ว 50,000 ไร่ คิดเป็น 7% ของ
แผน โดยภาคกลางมีการเพาะปลูกมากที่สุด 19% รองลงมาคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเท่ากันที่ 6%

สถานการณ์น ้า

20

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : ล านไร่



สถำนกำรณฝ์น 7 วัน ข้ำงหนำ้
▪ ช่วงวันที่ 14-16 พ.ย.65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบนมีก าลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ส ่งผลให ้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล ็กน ้อยถ ึงปานกลางในบางพื ้นท ี ่  ส ่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีก าลั งแรง 
ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีหย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศ
มาเลเซีย ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พั ทลุง 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

▪ ช่วงวันที่ 17-20 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย
ตอนบนยังคงมีก าลังอ่อนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประ เทศไทย
ตอนบน ส ่งผลให ้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล ็กน ้อยถ ึงปานกลางในบางพื ้นท ี ่  ส ่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ยังคงมีก าลังแรง 
ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน และหย่อมความกดอากาศตต ่าบริเวณประเทศ
มาเลเซียเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามัน ส่งผลให้ภาคใต้จะยังมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สภาพอากาศ
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คำดกำรณส์ภำวะระดบัน ำ้ในแม่น ำ้เจำ้พระยำ
จากการคาดการณ์สถานการณ์น ้าขึ้น-น ้าลงบริเวณทะเลอ่าวไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า 

(องค์การมหาชน) คาดว่าช่วงวันที่ 14-20 ต.ค. 65 บริเวณสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือมีระดับน ้าต ่าสุดใน
วันท่ี 16 พ.ย. 65 เวลา 06:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.88 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดวันที่ 17 พ.ย. 65
เวลา 15:00 น. ซึ่งสูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 0.84 เมตร ส่วนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล ามีระดับน ้า
ต ่าสุดในวันที่ 15 พ.ย.  65 เวลา 02:00 น. ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.45 เมตร และน ้าขึ้นสูงสุดในวันที่ 
14 พ.ย. 65 เวลา 10:00 น. สูงกว่าระดับน ้าทะเลปานกลาง 1.16 เมตร 

คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้า

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรอื
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ป้อมพระจลุจอมเกล า

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)



คำดกำรณค์วำมสูงและทศิทำงคลื่นทะเล
ลมตะวันออกและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมี

ก าลังอ่อนในช่วงวันที่ 14 - 16 พ.ย. 65 ส่งผลให้คล่ืนลมในทะเลฝ่ังอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1.0 –
1.5 เมตร และทะเลฝ่ังอันดามันจะมีคล่ืนสูงประมาณ 1.0 – 2.0 เมตร หลังจากนั้นบริเวณทะเลอ่าวไทย
ตอนล่างจะมีความสูงคลื่นมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 18-20 พ.ย. 65 และทะเลอันดามันตอนล่างจะมี
คล่ืนสูงกว่า 2 เมตร ในวันที่ 20 พ.ย. 65
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คาดการณ์สัปดาห์หน้า สถานการณ์น ้าทะเล

การคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นทะเล ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ย. 65

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




