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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 พยากรณอากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคใตตอนลาง ในขณะท่ีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุม
บริเวณชองแคบมะละกาและภาคใตตอนลาง ประกอบกับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต ลักษณะเชนนี้ทํา
ใหภาคใตมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนท่ีตกสะสมซ่ึงอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําลนตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหล
ผานและพ้ืนท่ีลุมไวดวย 
 สําหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังออนท่ีปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต สงผลใหมี
ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดนําความชื้นจากทะเลเขามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนเกิดข้ึนไดบางพ้ืนท่ี 
สําหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา ขอใหประชาชนในบริเวณประเทศไทย
ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไวดวย 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 15 พ.ย. 2565 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถายดาวเทียม วันท่ี 15 พ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น.(วันนี้) (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

     

3. ปริมาณฝนสะสมของพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา 12 ชม. ท่ีผานมา (กรมทรัพยากรนํ้า) 

รหัสสถานี จุดตรวจวัด 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
STN0134 บานโคกทัง ต.พิจิตร อ.นาหมอม จ.สงขลา 146.0 
STN1366 บานโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ 84.0 
STN1699 บานปาลอบาเตะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 82.5 
STN0707 บานเหลา ต.ทต.เขารูปชาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 60.5 
STN1312 บานผาสิงห ต.ผาสิงห อ.เมืองนาน จ.นาน 58.0 
STN1694 บานแปน ต.แปน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 57.0 
STN0996 บานใหมสามัคคี ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 50.0 
STN0740 บานนบ ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 46.0 
STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 45.0 
STN1705 บานทําเนียบ ต.ลําพะเยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 42.5 

4. คาความช้ืนในดิน (กรมทรพัยากรนํ้า/คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) 

หมายเหตุ : ความช้ืนในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแหงสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมนํ้า 

 

 

จุดตรวจวัด ปริมาณฝน (มม.) 
จ.สตูล 96.7 
จ.นราธิวาส 62.3 
จ.ประจวบคีรีขันธ (หนองพลับ สกษ.) 54.1 
จ.สงขลา (คอหงษ สกษ.) 53.8 
จ.อุทัยธาน ี 46.0 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 37.9 
จ.ปตตาน ี 34.5 

ภูมิภาค ความชื้นในดิน [-] 1 ก.ย. 65 ความชื้นในดิน [-] 7 ต.ค. 65 แนวโนม 
เหนือ 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 

กลาง 60-80 80-100 เพ่ิมข้ึน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 80-100 เพ่ิมข้ึน 

ตะวันออก 40-60 80-100 เพ่ิมข้ึน 

ตะวันตก 20-40 40-60 เพ่ิมข้ึน 

ใต 40-60 40-60 ทรงตัว 
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5. เรดารตรวจอากาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสทิงพระ จ.สงขลา เวลา 14.45 น. 

 
สถานีสรุาษฎรธานี เวลา 14.45 น. 

จากเรดารตรวจอากาศพบวามีกลุมเมฆฝนบริเวณภาคใตของประเทศไทย 

6. แผนภาพคาดการณฝนลวงหนา 3 วัน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องคการมหาชน)) 

   

15 พฤศจิกายน 2565 16 พฤศจิกายน 2565 17 พฤศจิกายน 2565 

7. สถานการณน้ําในแหลงเก็บกักน้ํา ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า และสทนช.) 
7.1  ปริมาตรน้ําในอางฯ 59,051 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 83 (ปริมาตรน้ําใชการได 35,514 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 

รอยละ 75) ปริมาตรน้ําในอางฯ เทียบกับป 2564 (54,688 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 77) มากกวาป 2564 จํานวน 
4,363 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําไหลลงอางฯ จํานวน 80.49 ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย จํานวน 77.38 ลาน ลบ.ม. สามารถ
รับน้ําไดอีก 12,069 ลาน ลบ.ม. 

 
 

อางเก็บนํ้า 
ความจุที ่

รนก.  
(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาตร 
น้ําในอาง 

ปริมาตร 
น้ําใชการได 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอาง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

ปริมาตร
นํ้ารับไดอีก 
(ลาน ม.3) 
(ความจุท่ี รนก.-
ปริมาตรนํ้า
ปจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ํา
เก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ลาน ม.3) 

% 
น้ําใช
การ 

วันนี ้
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

วันนี ้
(ลาน ม.3) 

เมื่อวาน 
(ลาน ม.3) 

1.ภูมิพล 13,462 12,084 90 8,284 86 10.51 10.47 4.00 4.00 1,378 
2.สิริกิติ์ 9,510 6,828 72 3,978 60 7.56 7.44 9.02 8.90 2,682 
3.จุฬาภรณ 164 149 91 112 88 0.49 0.18 0.06 0.05 15 
4.อุบลรัตน 2,431 2,561 105 1,980 107 1.37 0.00 20.01 22.00 เต็มความจ ุ
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5.ลําปาว 1,980 1,789 90 1,689 90 1.61 0.00 0.12 0.12 191 
6.สิรินธร 1,966 1,744 89 913 80 0.88 3.56 0.00 0.00 222 
7.ปาสักชลสิทธ์ิ 960 958 100 955 100 1.07 0.00 0.44 0.88 2 
8.ศรีนครินทร 17,745 15,974 90 5,709 76 20.54 9.63 9.98 9.97 1,771 
9.วชิราลงกรณ 8,860 6,197 70 3,185 54 4.56 1.38 10.14 10.11 2,663 
10.ขุนดานปราการชล 224 221 99 216 99 0.06 0.05 0.10 0.19 3 
11.รชัชประภา 5,639 3,746 66 2,394 56 5.29 3.32 4.98 3.00 1,893 
12.บางลาง 1,454 928 64 651 55 13.60 12.66 5.07 5.01 526 

7.2 อางเก็บน้ําขนาดกลาง 412 แหง มีปริมาณน้ํา 4,797 ลาน ลบ.ม. (89%) ปริมาณน้ําใชการ 4,384 ลาน ลบ.ม. (88%) 
7.3 แหลงน้าํในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แหง มีปริมาณน้ํารวม 7,729 ลาน ลบ.ม. (91%) 

7.4 แหลงน้ําขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน 138 แหง ตรวจวัดโดยกรมทรัพยากรน้ํา เร่ิมตนฤดูฝน มีปริมาณน้ํา 201.60 ลาน ลบ.ม. 
(80%) ปริมาณน้าํปจจุบนั 260.10 ลาน ลบ.ม. (95%) 

ภูมิภาค 
จํานวน  
(แหง) 

ปริมาณ
รวม 
(ลาน 
ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้า (ลาน ลบ.ม.) 

เดือน ปจจุบัน 

พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 3 ต.ค. 65 14 พ.ย. 65 รอยละ 

เหนือ  17,249   1,103  544.02 609.69 573.06 764.96 798.40 957.55 941.09 96 

ตะวันออก 
เฉียงเหนอื 

 54,547   3,564  2,475.05 2,809.74 2,543.91 3,455.21 3,503.52 4,441.55 3,919.74 91 

กลาง  16,367   1,137  967.38 940.45 867.54 1,094.35 1,083.71 1,468.33 1,503.56 93 

ตะวันออก  7,804   635  610.15 588.09 534.23 773.99 745.21 961.39 983.33 98 

ตะวันตก  2,506   711  140.58 136.34 132.03 116.40 114.80 117.21 166.22 101 

ใต  3,626   1,319  278.66 266.50 250.30 226.31 219.11 207.58 215.14 63 

รวม 102,099.00   8,470 5,015.83 5,350.80 4,901.08 6,431.22 6,464.76 8,153.61 7,729.08 91 

8. สถานการณน้ําในประเทศ ณ วันท่ี 12 – 15 พฤศจิกายน 2565 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แมนํ้า อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตล่ิง 
(ม.

รทก.) 

ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

แนวโนม 
เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง 

เสาร อาทิตย จันทร อังคาร 

12 
พ.ย. 

13 
พ.ย. 

14 
พ.ย. 

15 
พ.ย. 

P.1 ปง เมือง เชียงใหม 3.70 1.38 1.49 1.46 1.38 ลดลง - 2.32  
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 -0.51 -0.57 -0.61 -0.17 เพ่ิมข้ึน - 5.37  
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.30 6.43 6.18 5.85 5.49 ลดลง - 1.81  
N.7A นาน เมือง พิจิตร 9.87 3.41 3.22 3.07 2.49 ลดลง - 7.38  
C.2 เจาพระยา เมือง นครสวรรค 25.70 20.40 20.23 20.05 19.91 ลดลง - 6.29  

C.13 เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 10.11 9.80 9.61 9.30 ลดลง - 7.04  
M.6A มลู สตึก บุรีรัมย 7.95 5.89 5.71 5.52 5.31 ลดลง - 2.64  

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสมีา 3.50 1.60 1.59 1.54 1.27 ลดลง - 2.23  
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 8.04 7.92 7.81 7.69 ลดลง  ลนตลิ่ง  

M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 5.53 5.59 5.68 5.67 ลดลง - 1.63  
X.64 คลองทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 17.13 8.75 8.74 8.72 9.55 เพ่ิมข้ึน - 7.58  

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 27.84 27.70 27.72 28.01 เพ่ิมข้ึน - 5.95  
X.274 แมน้ําโก-ลก แวง นราธิวาส 23.50 20.20 19.26 19.40 19.51 เพ่ิมข้ึน - 3.99  
X.37A แมนํ้าตาป พระแสง สุราษฎรธานี 11.70 6.70 6.81 6.85 6.69 ลดลง - 5.01  
*** ยังไมไดรับรายงาน 
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9. สถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 (คณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) 

สถาน ี

ระดบั
อางอิง 

(ม.รทก.) 

ระดบั
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดบัน้ํา (ม.) เปรียบ 

เทียบระดบั
ตลิ่ง (ม.) 

ผลตางของระดบัน้ํา (ม.) 

แนวโนม 
11 
พ.ย. 

12 
พ.ย. 

13 
พ.ย. 

14 
พ.ย. 

15 
พ.ย. 

3 วัน 
ยอนหลัง 

5 วัน
ยอนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 357.110 12.80 2.84 2.90 2.69 2.32 2.30 -10.5 -0.39 -0.54 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.34 5.52 5.62 5.75 5.88 -10.12 0.26 0.54 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.45 2.30 2.34 2.46 2.53 -9.67 0.19 0.08 เพิ่มขึ้น 

อ.เมอืง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.59 2.39 2.18 2.00 1.88 -10.12 -0.30 -0.71 ลดลง 

อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 124.219 12.50 2.78 2.65 2.47 2.31 2.17 -10.33 -0.30 -0.61 ลดลง 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 4.94 4.86 4.74 4.57 4.40 -10.1 -0.34 -0.54 ลดลง 

***ไมมีสถานการณ 

10. สถานการณเตือนภัย Early Warning ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 (กรมทรัพยากรนํ้า)  

การแจงเตือน สถานี การแจงเตือน ชวงเวลา 

เตือนสีแดง 
(อพยพ) 

บานทุงลัง ตําบลสะทอน อําเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา 
บานสํานักเอาะ ตําบลเขาแดง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
บานน้ําเชี่ยว ตําบลเขาแดง อาํเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
บานคลองไขมุก ตําบลคลองกวาง อาํเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา 
บานทุงปรือ ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
บานควนเนียง* ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
บานสองพี่นอง* ตําบลทาโพธิ ์อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 151.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 144.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 140.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 144.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 147.5 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ํา 4.57 เมตร ระดับวิกฤติ 4.40 เมตร 
คาระดับน้ํา 4.68 เมตร ระดับวิกฤติ 4.65 เมตร 

14 พ.ย.65/16.10 น. 
14 พ.ย.65/16.50 น. 
14 พ.ย.65/17.28 น. 
14 พ.ย.65/18.42 น. 
14 พ.ย.65/20.42 น. 
14 พ.ย.65/22.19 น. 
15 พ.ย.65/12.10 น. 

 

เตือนสีเหลือง 
(เตือนภัย) 

บานทุงลัง ตําบลสะทอน อําเภอนาทว ีจังหวัดสงขลา 
บานสํานักเอาะ ตําบลเขาแดง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
บานมาบตอง ตําบลหนองละลอก อาํเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
บานลูโบะปนยัง ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
บานหนักไทร* ตําบลชอง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
บานปลายคลอง ตําบลคลองทราย อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
บานโคกไทร ตําบลคลองเฉลิม อาํเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 141.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 130.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 133.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 121.5 มิลลิเมตร 
คาระดับน้ํา 2.52 เมตร ระดับวิกฤติ 3.20 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 118.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 117.5 มลิลิเมตร 
 

14 พ.ย.65/16.04 น. 
14 พ.ย.65/16.05 น. 
14 พ.ย.65/16.27 น. 
14 พ.ย.65/18.37 น. 
14 พ.ย.65/18.46 น. 
14 พ.ย.65/19.50 น. 
14 พ.ย.65/22.22 น. 

 

เตือนสีเขียว 
(เฝาระวัง) 

บานใหมสามัคคี ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 
บานเขาจอมแห ตําบลมะขามคู อาํเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
บานคลองพี ตําบลบาละ อําเภอกาบัง จงัหวัดยะลา 
บานนบ ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
บานทางาม ต.ทาง้ิว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
บานทอนผักกูด ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บานบางมะขาม ตําบลอางทอง อาํเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎรธาน ี
 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 101.5 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชัว่โมง 100.0 มลิลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 97.0 มิลลิเมตร 
 

14 พ.ย.65/16.48 น. 
14 พ.ย.65/17.31 น. 
14 พ.ย.65/19.16 น. 
15 พ.ย.65/10.10 น. 
15 พ.ย.65/10.25 น. 
15 พ.ย.65/11.09 น. 
15 พ.ย.65/13.21 น. 

 

***สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาคท่ีเก่ียวของไดดําเนินการแจงอาสาสมัครและเครือขาย รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลว 

11. พ้ืนท่ีติดตามและเฝาระวังสถานการณธรณีพิบัติภัย ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 (กรมทรัพยากรธรณี) 

เนื่องจากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลมมีฝนตกตอเนื่อง ประกอบกับมีพ้ืนท่ีคาดการณปริมาณน้ําฝนท่ีอาจกอใหเกิดดินถลม
ลวงหนา โดยเฉพาะในบริเวณภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงไดทํา
การเฝาระวังและติดตามสถานการณธรณีพิบัติภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลากเปนพิเศษ และจะทําการแจงอาสาสมัคร
เครือขายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอไป 

12. เหตุการณวิกฤตน้ําปจจุบัน ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันน้ี)] 

  ไมมีสถานการณ 
 



๖ 

 
13. สถานการณภาวะน้ําทวม และสถานการณฝนแลง/ฝนท้ิงชวง ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 (ปภ.) 

สถานการณอุทกภัยภาคใต 
 สถานการณจากรองมรสุมพาดผานตอนลางของภาคใตเขาสูหยอมความกดอากาศต่ําท่ีปกคลุมชายฝงประเทศมาเลเซีย 
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน และลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต
ตอนลาง ทําใหภาคใตตอนลางมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทาใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลากในพ้ืนท่ี ระหวางวันท่ี   
11 - 15 พ.ย. 65 จํานวน 4 จ. 18 อ. 75 ต. 278 ม. ประชาชนไดรับ ผลกระทบ 6,388 ครัวเรือน (สงขลา ปตตานี ยะลา 
นราธิวาส) ปจจุบันยังคงมีสถานการณ 1 จ. (ปตตานี) 3 อ. 11 ต. 27 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 1,343 ครัวเรือน 
 สถานการณอุทกภัย 
 สถานการณจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ทําใหมีฝนตกหนัก ถึงหนัก
มากกับมีลมแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใตและอาวไทย และความกด
อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับรองมรสุมพาด
ผานภาคใตตอนกลาง รวมถึงมีการระบายน้ําจากเข่ือนลงแมน้ําสายหลัก และลําน้ําสาขา ซ่ึงสงผลใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน 
น้ําปาไหลหลาก น้ําลนตลิ่ง และน้ําทวมขัง ระหวางวันท่ี 28 ก.ย. - 15 พ.ย. 65 จํานวน 59 จ. 353 อ. 1,879 ต. 
11,770 ม. ประชาชนไดรับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 12 ราย (จ.ศรีสะเกษ 3 ราย จ.เพชรบูรณ 2 ราย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ราย จ.สิงหบุรี 6 ราย) ปจจุบันยังคงมีสถานการณ 6 จ. 19 อ. 143 ต. 973 ม. ประชาชนไดรับ
ผลกระทบ 69,875 ครัวเรือน 

14. ลักษณะอากาศ 7 วันขางหนา (ระหวางวันท่ี 15 – 21 พฤศจิกายน 2565) 
 ในชวงวันท่ี 15 – 18 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังออนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต สงผลทําใหมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําใหบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมท้ังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนฟาคะนองเกิดข้ึนได 
สวนในชวงวันท่ี 19 – 21 พ.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผลง
มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง โดยอุณหภูมิจะ
ลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอน สวนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง
ในระยะถัดไป สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอาวไทย ภาคใต และทะเลอันดามัน 
ประกอบกับรองมรสุมจะเลื่อนข้ึนมาพาดผานบริเวณภาคใตตอนลาง และหยอมความกดอากาศตํ่าปกคลุมบริเวณอาวเบ
งกอลตอนลาง ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคใตมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหง ตลอดชวง โดยมีฝนตกหนักมากบางพ้ืนท่ี 

15. ความชวยเหลือภัยแลงสะสมของกรมทรัพยากรน้ํา 

   ความชวยเหลือในพ้ืนท่ีประสบปญหาอุทกภัย ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 256๕ – 10 พฤศจิกายน 2565 

หนวยงาน จังหวดั 
ปริมาณการ 

สูบน้าํ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
แจกจายน้ํา

สะอาด 
(ลิตร) 

น้ําดื่ม
บรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชนที่ไดรับ 

อปุโภค-บริโภค พื้นที่เกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร) 

สทน.1 

กําแพงเพชร  -     -     600   150   600   -    
ลําปาง  1,744,000   18,000   3,600   295   1,255   -    

แมฮองสอน  -     -     1,320   255   1,070   -    

เชียงใหม  -     -     1,800   -     -     -    

เชียงราย  -     36,000   1,800   130   650   -    

สทน.2 

กรุงเทพมหานคร  8,731,800   -     -     -     -     -    

ปทุมธานี  11,521,800   -     -     7,750   16,200   -    

สมุทรปราการ  610,400   -     -     -     -     -    

นนทบุรี  390,420   -     -     500   1,500   -    



๗ 

นครสวรรค  1,742,340  -     -     1,000   11,000   510  

สิงหบุรี  2,017,980   -     -     140   250   -    

สระบุรี  972,000   -     -     3,993   7,888   -    

อุทัยธานี  129,600   -     -     -     -     -    

ชัยนาท  127,980   -     -     -     -     -    

สทน.3 
อุดรธานี  1,393,500   -     -     2,159   5,531   180  

เลย  400,000   -     -     10,364   21,343   -    

สทน.4 
มหาสารคาม  174,400   -     -     513   1,759   -    

ขอนแกน  3,375,900   -     -     5,147   10,155   -    
สทน.5 นครราชสีมา  1,133,160   -     600   60   200   -    

สทน.6 
ปราจีนบุรี  2,112,634   -     -     358   1,730   800  

ระยอง  667,200   -     -     2,000   8,000   30  

สทน.7 

ราชบุรี  1,923,840   -     -     423  1,181   1,354 

นครปฐม 1,364,040   -     -     2,993   7,890   3,070  

สุพรรณบุรี  6,723,740   -     -     5,205   15,488   25,750  

สทน.9 

อุตรดิตถ  -     -     500   -     -     -    

นาน  -     -     2,000   -     -     -    

แพร  -     -     500   61   244   -    

พิษณุโลก  1,078,940   -     500     1,331   5,140   2,200  

สุโขทัย  44,160   -     -     513   1,630   -    
สทน.11 อุบลราชธานี  2,586,900   -     276   696   2,635   50  

 30 จังหวัด  50,966,734   54,000  13,496  46,036   123,339   33,944  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   สํานักงานทรัพยากรน้ําท่ี 7 

๒. กิจกรรมท่ีดําเนินการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีน้ําทวม ชุมชนบาง

กระออม หมู 1 ตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ระหวางวันท่ี 16 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2565 ปริมาณการสูบน้ํารวม 434,160 ลบ.ม.) 

๓. ประโยชนท่ีไดรับ            -         ไร                    -         ลิตร 

    300     ครัวเรือน             -          คน 
   

 

 

 
  

      
 
ขอมูลจาก www.dwr.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dwr.go.th/


๙ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   สํานักงานทรัพยากรน้ําท่ี 7 

๒. กิจกรรมท่ีดําเนินการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีน้ําทวม บานทุง หมู 12 

ตําบลบานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 

ปริมาณการสูบน้ํารวม 434,160 ลบ.ม.) 

๓. ประโยชนท่ีไดรับ            -         ไร                    -        ลิตร 

     23      ครัวเรือน             -          คน 
   

 

 

 
  

      
 
ขอมูลจาก www.dwr.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dwr.go.th/


๑๐ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

 
๑. กรม    ทรัพยากรน้ํา            สํานักงาน   สํานักงานทรัพยากรน้ําท่ี 7 

๒. กิจกรรมท่ีดําเนินการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีน้ําทวม  

บานทาตําหนัก (สะพานคลองบางแกว) หมู 3 ตําบลทาตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ระหวางวันท่ี 17 

ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 ปริมาณการสูบน้ํารวม 43,740 ลบ.ม.) 

๓. ประโยชนท่ีไดรับ            -         ไร                    -         ลิตร 

 1,174     ครัวเรือน             -          คน 
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